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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียน จำแนกตามโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญพเิศษ จังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 772 

คน กลุมตัวอยางสุมโดยวิธวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิจำนวน 260 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหา

การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทอสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบสองกลุม

เปนอิสระตอกัน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ  

  ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 

โดยรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ปรากฏวาความคิดเห็นของครูตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1 )  To study the quality of academic administration of 

secondary school administrators in Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area 

Office 5 (2) To compare the quality of academic administration of secondary school administrators in 

Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area Office 5 , according to the opinions 

of teachers, classified by small schools, medium school and special large school. 
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 Research methodology was a survey research. The population, totaling 772 persons, included 

teachers at secondary schools in Ang-Thong province under the secondary Educational Service Area 

Office 5 .  Sample, totaling 260  persons, obtained via stratified random sampling technique comprised 

of teachers at secondary schools in Ang-Thong province. Research procedure consisted of 4  steps: (1 ) 

study of research problem; (2 )  research design; (3 )  collection and analysis data; and (4 )  research 

reporting. The instrument used for data collection was 5-rating scales questionnaire. The statistics used 

for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation, and Independent t-test. 

 Major Findings: (1) Teachers’ opinion on the quality management of academic administration 

of school administrators in Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area office 5 

was at high level in overall (2 )  The comparison results of teachers’ opinion who worked in small 

schools, medium school and special large school, toward quality academic management of the school 

administrators were not different. 

Keyword: Quality Academic of School Administrators 

 

บทนำ  

 การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหเกิดคุณธรรม นำความรู สมานฉันท มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความ

เปนมนุษยและความเปนคนไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที ่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาความคิด

สรางสรรครูจักประมาณมีเหตุผลมีภูมคิุมกันตอการเปลีย่นแปลง ในกระแสโลกาภิวัตน มีทักษะในการดำเนินชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ เกิดการสรางสังคมภูมิปญญา รักษาและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา การรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การเรียนรูตลอดชีวิต และการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นำไปสูความสามารถ ในการดำเนินชีวิตอยางมี

คุณภาพ ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 19) 

ในการที่จะบรรลุเจตนารมณไดนั้น สถานศึกษานับวามีบทบาทมากเพราะมีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพโดย

พัฒนากระบวนการตาง ๆ ในการจัดการศึกษาทั้งระบบรวมทั้งพัฒนาภาระงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 28) 

 การจะพัฒนาเยาวชนในชาติใหสามารถปรับตัวไดนั้น จะตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญ เนื่องจาก

การศึกษาเปนรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมและ

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิต ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของ

ชีวิตตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะดำรงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมี

ความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรค และเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน การศึกษาจึงมีความสำคัญสูงสุดใน

การสรางชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 1 - 6) น่ันหมายความวา รัฐควรจัดการศึกษาใหดี

ท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาคนในชาติ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดใหความสำคัญในการดำเนินการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียม

นานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – 

NET ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี ่ยต่ำกวาคาเฉลี ่ยระดับประเทศ 
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โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และอังกฤษ (กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2561: 1) 

จากการสัมภาษณ ครู ผูปกครองพบวาสาเหตุที่ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ คือ นักเรียนขาดทักษะความสามารถใน

ดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการสือ่สาร ไดแกทักษะการอาน และการ

เขียนภาษาอังกฤษไมถูกตอง การใชทักษะชีวิตท่ีไมเหมาะสม ขาดวิจารณญาณในการเลือกอาน ดู ชม ทำใหเกิดพฤติกรรม

ขัดตอสังคม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทย ตลอดความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนไมคุมคา โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร นักเรียนสวนใหญติดเกมในคอมพิวเตอรทำใหมีพฤติกรรมรุนแรงกาวราว หากปลอยไวไมแกไขจะ

เกิดผลเสียตอสังคม และประเทศชาติ จึงมีความจำเปน อยางยิ่งที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา ตองเรง

ดำเนินการชวยเหลือและพัฒนาใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหาของ

สถานศึกษาและผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนรูในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

จะตองชวยกันพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพไดน้ัน จำเปนตองมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเปนสำคัญ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

อางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

อางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนขนาด

เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีขนาดแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

  1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยยึดแนว

การบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 ดานและในการวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดเลอืกวิจัย 6 ดานท่ีมีผลตอ

การพัฒนางานวิชาการของในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทองตามความเห็นเบื้องตนที่ผูวิจัยวิเคราะหจากการ

สัมภาษณครูในกลุ มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทองไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากร สำหรับการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากร คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญพิเศษ จำนวน 772 คน 

 กลุมตัวอยาง เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีและมีความเชื่อถือได ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางจากครู

โรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอางทอง เขต 5 
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จำนวน 772 คน โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน(Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan.1970:608) ไดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 260 คน จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยจำแนกเปน 3 กลุม 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดอางทอง เทียบสัดสวนจากครูโรงเรียนในกลุม   

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขนาดของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งประดิบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

(ในจังหวัดอางทองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไมมีโรงเรียนขนาดใหญ)  

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการบริหารงานวิชาการ จำนวน 12 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื ่อ นว ัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 33)   

4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนใน

กลุมมัธยมศึกษาอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  5.1.1 สถิติหาความเท่ียงเชิงเน้ือหาโดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค IOC 

(Index of item objective congruence) 

  5.1.2 หาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean; X ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)   

5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) 

การทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scffe’s Method) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 

772 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 33) จากขอมูล

ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนำมาประยุกตสรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย (Framework) ดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี ได

ดังน้ี 
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     ตัวแปรตน (X)       ตัวแปรตาม (Y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

1. เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ปฏิบัติ

หนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน โดยจำแนกรายดาน สรุปไดวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดเทากัน ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ดานการวิจัย

เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี ่ยสูงที ่สุด ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และดานการนิเทศการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

2. สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู เทานั้นที่ความคิดเห็นตอการ

บริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ท่ีปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดาน

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อยูในระดับมาก

ขึ้นไปทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ โสภา วงษนาคเพ็ชร (2554: 131–132) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การศึกษาของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551: 104-405) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 การศึกษาของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 

256) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

6. การนิเทศการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนกลาง 

3. โรงเรียนใหญพิเศษ 
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และการศึกษาของ ประวิทย มั่นปาน (2560: 26) ที่ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เมื่อจำแนกรายดานของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบวา ดานท่ีสูงท่ีสุด คือ 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สวนดานท่ีต่ำท่ีสุด คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน

ขนาดเล็ก และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะคาเฉลี่ยทั้ง 3 ขนาดโรงเรียน ดาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาต่ำท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 256) ท่ีได

ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ 

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ตามขนาดของโรงเรียน

แลว ผลการศึกษาพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความแตกตางกัน

ตามขนาดของเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามลำดับ ซึ่งกรณีนี้ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะตองตระหนักวา ขนาดของโรงเรียนมีผลตอความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะจะตองใหความสำคัญกับการบริหาร

คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

มากเปนพิเศษ ในขณะที่ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แมวาขนาดของโรงเรียนจะสงผลใหความคิดเห็นตอการ

บริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 แตกตางกัน แตดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด จะมีเพียง

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะตองให

ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มากเปนพิเศษ เชนกัน 

4. สวนอีกสามดาน คือ ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และดานการนิเทศการศึกษา แมผลการผลการวิเคราะห

ความแปรปรวนของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะพบวา ขนาดของโรงเรียน

ไมไดทำใหคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตละดาน

ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตก็นาจะมีการศึกษาปจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัยขนาดของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

สำหรับผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

1. ควรเตรียมการและ/หรือเตรียมแผนกลยุทธเก่ียวกับบุคคลผูท่ีจะมาเปนผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใหมุง

ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. ควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

สำหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กควรหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของตนเอง โดยเฉพาะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัยขนาดของโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ใหกับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
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