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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลอง
กั บ จุ ด มุ ง หมายของการจั ด การศึ ก ษาโดยทั่ ว ไปที่ เ น น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือเปนคนดี มีปญญาและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2545:1)
การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา และมีความสุข ทามกลางสภาพสังคมปจจุบัน
นับเปนสิ่งยากยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชากรทั่วไป โดยเฉพาะชาวชนบท ซึ่ง
ดอยโอกาสในทุกๆ ดาน แมกระทั่งโอกาสที่จะไดรับการศึกษา ดังที่ สมบัติ ธํารงธัญญวงค (2539:40)
ไดกลาววา ปจจัยตอความสําเร็จตอการพัฒนาชนบทไทยนั้นยังไมประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งเกิด
จากการที่ประชากรสวนใหญมีการศึกษาต่ํา ขาดความรูความเขาใจในการสรางสรรคชีวิตที่ดีใหแก
ตนเอง ขาดเปาหมายที่ดีของชีวิต และไดใหขอเสนอแนะไววา รัฐจะตองขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกเยาวชน ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะดานหลักสูตร ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รัฐบาลปจจุบันมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหทั่วถึงทุกกลุม เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
โดยจะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตอเนื่อง 12 ป ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอภาคกันในการ
เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
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ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและ
ชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ,2545:2)
งานโครงการขยายโอกาสทางการศึก ษา เปน แนวทางหนึ่ง ในการที่ จ ะพั ฒ นาและ
เพิ่มพูนความรูพื้นฐานของประชาชนใหสูงขึ้น เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม และสังคมไทย โดยจัดใหแกกลุมนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การดํา เนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรีย นใหบรรลุเ ปาหมาย
โดยเฉพาะในดานการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ใหความรูและประสบการณทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพควบคูกันไป ทั้งนี้เพื่อที่จะใหนักเรียน
ไดมีความรู คูคุณธรรม และทักษะในการประกอบอาชีพเปนอยางดี จากการประเมินโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวามีปญหาในดานการ
เรียนการสอน ดังนี้ คือ การจัดครูเขาสอนสวนใหญไมตรงตามวิชาเอกและวิชาชีพ ครูรับภาระการ
สอนหลายวิชา รวมทั้งมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก ขาดประสบการณในการสอน ยังไมมี
ความเขาใจ เรื่องหลักสูตรอยางชัดเจน ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการ
เรีย นการสอน โดยเฉพาะวิ ชาวิ ท ยาศาสตร การเรีย นการสอนวิ ชาชีพ ส ว นใหญไ มเ ปน ไปตาม
หลักการ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2534:56-69) และจากรายงานวิจัย
ทางการศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2535:25-26) สรุป
ปญหาของการจัดการศึกษาไวดังนี้
1. หลักสูตรและการใชหลักสูตร เอกสารหลักสูตรและคูมือหลักสูตรไดรับไมครบ
บุคลากรมีความเขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่นนอย หนังสืออาน
เพิ่มเติมและหนังสือสําหรับใชคนควาที่โรงเรียนไดรับแจกไมตรงกับหลักสูตร นักเรียนไดรับ
หนังสือเรียนไมครบทุกคนและไดรับลาชา
2. ดานผูสอน ไมสามารถจัดใหผูสอนไดสอนตรงกับวิชาเอกที่ไดเลาเรียนมา ผูสอนมี
ความกระตือรือรนในการจัดการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนบุคลากรที่โรงเรียนไดรับต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด
3. เทคนิควิธีสอนและการจัดการเรียนการสอน ผูสอนมีประสบการณในดานเทคนิค
วิธีสอนนอย ขาดสื่อและอุปกรณสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน
4. การจัดทําแผนการสอน ผูสอนไมสนใจในการจัดทําแผนการสอน ผูสอนมีความ
เขาใจในการจัดทําแผนการสอนที่เนนกระบวนการนอย ขาดคูมือครูและเอกสารการสอน
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5. การจั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นการสอนและนวั ต กรรม ขาดเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ
งบประมาณที่จะใชจัดทําสื่อมีจํานวนจํากัด ผูสอนมีความเขาใจในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
นอย
6. การวัดและประเมินผล ผูสอนไมทราบเทคนิควิธีการในการสรางแบบทดสอบที่ดี
7. การแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ขาดบุ ค ลากรที่ จ บการศึ ก ษาด า นแนะแนว
โดยตรงและขาดเอกสารที่สามารถใชเปนคูมือในการแนะแนว
8. การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่จะใหคําแนะนําในดานการ
ทําวิจัย ผูสอนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการทําวิจัยนอยและขาดเอกสารที่สามารถใชเปนคูมือใน
การทําวิจัย
ในการบริ ห ารงานในโรงเรีย นนั้ น การบริห ารงานวิชาการมี ความสํ าคั ญ มากที่สุ ด
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน
การปรับปรุงคุ ณภาพการเรียนการสอน ซึ่ง เปนจุดหมายหลักของโรงเรียนและเป นเครื่องชี้วัด
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยูที่งาน
วิชาการ สวนงานอื่นๆ เปนงานสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ กิตติมา ปรีดีดิลก(2532:47) ที่กลาววางานบริหารวิชาการเปนงานที่
สําคัญยิ่ง เพราะงานวิชาการชวยพัฒนาสติปญญา ความนึกคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีคุณคาใน
สังคม ดังนั้นงานวิชาการจึงถือเปนงานสําคัญอันหนึ่งของการบริหารการศึกษา และอุทัย บุญประเสริฐ
(2532 :219) ไดยืนยันความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการเปนงานที่พิสูจนความสําเร็จ
ของสถานศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งความสําเร็จของสถานศึกษาคือเด็กที่เปนผลผลิตของ โรงเรียนมี
คุณภาพและคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด คือมีผลสําเร็จทางดานการเรียนสูงหรือเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้ง ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543:141) กลาววา การบริหารงานใน
สถานศึกษาจะดําเนินไปดวยดีตองอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนซึ่งครูเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ครูจึงเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่ง
ในการบริหารงานวิชาการจนมีคํากลาววา ไมมีครู ไมมีโรงเรียน
อนึ่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
สวนมากเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่สูง ทุรกันดารหางไกล นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา มี
ปญหาดานภาษาในการสื่อสาร ขาดครูที่ชํานาญในสาขาวิชาเอกและวิชาชีพ การจัดครูเขาสอนไม
ตรงกับวิชาเอก หรือความถนัด ขาดประสบการณในการสอน และยังไมมีความเขาใจเรื่องหลักสูตร
อยางชัดเจน ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาที่
ตองรับผิดชอบ งานอื่นมาก นอกเหนือจากงานสอน ไมมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่
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รวมทั้งมีบรรจุแตงตั้งและโยกยายครูบอย เพราะครูสวนมากไมใชคนในพื้นที่ ทําใหการจัดการเรียน
การสอนไมตอเนื่อง สงผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษา
โดยสภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 สวนมากตั้งอยูในพื้นที่สูง ทุรกันดารหางไกล บริบทแวดลอมและศักยภาพอาจจะมีความ
พรอมนอยแตเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเปดโอกาสใหเยาวชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาใน
พื้นที่สูง ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน จึงถือวาเปนภารกิจสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียน
จะตองดําเนินการบริหารงานวิชาการทามกลางสภาพความขาดแคลนแทบทุกดาน ดวยสติปญญา
ความรู ความสามารถและความพรอมของปจจัยตางๆ ที่มีอยู ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา
ครูวิชาการ และครูผูสอน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในเขตพื้นที่แมฮองสอน เขต 2 อยางไร แตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะ
อยางไร เพื่อจะนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือเปนคนดี มีปญญา และมี
ความสุข ตอไป

มห

าวิท

ยาล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2
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การวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบตามความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาในเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
แมฮองสอน เขต 2
3. ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2
ซึ่งจะใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงแกไขการบริหารวิชาการ ตลอดจนนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

ยาล

ขอบเขตของการวิจัย

มห

าวิท

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอน
เกี่ ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษาในเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
แมฮองสอน เขต 2 ซึ่งจําแนกไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร
1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 ดานการจัดกิจกรรมหองสมุด
1.4 ดานการนิเทศภายใน
1.5 ดานการวัดและประเมินผล
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2. ขอบเขตดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่ในการศึกษาคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ซึ่งครอบคลุม 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย
และอําเภอสบเมย
3. ตัวแปร
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในที่นี้จําแนกเปนครูวิชาการและครูผูสอน
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 260 คน จําแนกเปนครูวิชาการ จํานวน
36 คน และครูผูสอน จํานวน 224 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูวิชาการและครูผูสอนของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 170 คน จําแนกเปนครูวิชาการ
จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน 146 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมการสุมอยางงายแบบ (Simple
Random Sampling) จับสลาก

มห

นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อความเขาใจตรงกันการวิจัยครั้งนี้ไดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น และเจตคติทางดานบวกของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มีตองานในหนาที่ที่เขารับผิดชอบ
งานวิชาการ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของครูวิชาการและครูผูสอนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับ การ
บริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
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1. หลักสูตรและการใชหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การจัดกิจกรรมหองสมุด
4. การนิเทศภายใน
5. การวัดและประเมินผล
ครูวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่จัดกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ครูผูสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่ทําการสอนตั้งแต
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ชภ

สมมติฐานการวิจัย

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐาน ดังนี้ คือ ครูวิชาการและครูผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 แตกตางกัน

