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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุง

ธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
236 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่า t-test (Independent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียน

ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การบริหารวิชาการ, โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ, โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research were: 1) to examine the quality of academic 

administration of the schools in the North Krungthon District Group and schools in the 

South Krungthon District group under Bangkok Metropolitan Administration and 2) Make a 
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comparison of the quality of academic administration of the schools in the North 

Krungthon District group and schools in the South Krungthon District Group under Bangkok 

Metropolitan Administration. The questionnaire was used to collect data from the study 

sample which comprising of 236 persons. The instrument used in this research was a  

5-rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and independent t-test. 

The research results revealed:  1)  the quality of academic administration of the 

schools in the North Krungthon District Group and schools in the South Krungthon District 

Group under Bangkok Metropolitan Administration were overall at high level and academic 

the comparison results,  2 ) A comparison  the quality of academic administration of the 

schools 

in the North Krungthon District group and that of the schools in the South Krungthon 

District Group under Bangkok Metropolitan Administration was not different. 

 

Keywords: Academic administration, Schools in The North Krungthon District Group,  

        Schools in South Krungthon District Group 

 

บทนำ 

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยมี

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและฝ่ายการศึกษาเป็นฝ่ายอำนวยการ ให้คำปรึกษา และร่วมประสานกับ
โรงเรียน ชุมชน เพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กำหนดไว้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่โรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนได้ใช้การบริหารจัดการโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน

กระบวนการบริหารงานในโรงเรียนก่อให้เกิดประสบการณ์แก่ผู้บริหาร โรงเรียนส่ังสมเป็นองค์ความรู้  

เป็นนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าควรได้รับการรวบรวมและนำเสนอเพ่ือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และบูรณาการเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ ในการบริหารงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร  อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน และผู้เก่ียวข้องได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ สำนัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ  

โดยความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์จากเครือข่ายซ่ึงเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษานิเทศก์ ทีมท่ีปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการระดมความคิด 

แลกเปล่ียนความรู้ ควบคู่ไปกับหลักการ ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย นำไปสู่การกำหนดเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เก่ียวข้อง ใช้เป็นหลักในการบริหาร

โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551: คำนำ) 

ภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ

ต้องการของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากน้ียัง
ต้องส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษาตลอดจนความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือประสิทธิภาพและคุณภาพในโรงเรียนด้านวิชาการโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโดยมีระบบประกันคุณภาพ  

มีการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และประเมินความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนอย่างกว้างขวาง ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มี 9 งาน 

ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 1.1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 1.2) การจัดทำ

แผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2.1) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
2.2) การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 2.3) การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 2.4) การประเมินผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 2.5) การรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2.6) การพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 3.1) การบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2) การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.3) การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 3.4) การจัดการศึกษาพิเศษ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผล

ประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 6.1) การพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี 6.2) การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 9) การประกัน

คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554: 15-16) 

 ปัญหาการวิจัย พบว่า พัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ในปีการศึกษา 2559-2560 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาท้ัง  
4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ (11.1, 0.35, 0.81, และ

1.20 คะแนน ตามลำดับ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือวิชา ภาษาอังกฤษ (0.41 

คะแนน) และลดลงในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์(-0.80, -0.46 และ -0.58 คะแนน 

ตามลำดับ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย (0.75 คะแนน) และลดลง
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (-0.80, 

-0.60, -0.66 คะแนน ตามลำดับ) (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2561: 33) 
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 ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลสัมฤทธ์ิไม่สูงมากนัก ซ่ึงปัญหาดังกล่าวฝ่ายวิชาการโรงเรียน ได้จำทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือคาดว่า

จะนำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมท้ัง

ทางด้านครูโดยส่งครูเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างส่ือนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล ในด้านผู้ปกครอง

และชุมชน ได้ขอความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
ส่วนในด้านนักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

สรุป จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2559-2560 ในกลุ่มสาระหลักจะพบว่าไม่สูง
เท่าท่ีควร อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็เป็นสาเหตุหน่ึงซ่ึงควร

พิจารณา ฉะน้ันการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วย  

การบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้มีคุณภาพสูงข้ึนตามความต้องการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

       2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขต
กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนใน

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์การในการรับราชการ

ในฝ่ายปฏิบัติการ 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารจักการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการ

ภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
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7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  

9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554: 32-33) 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ืองการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ขอบข่าย 

และภารกิจการบริหารงานวิชาการ 9 ด้าน (สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ 

(Rating scale) วัดค่าระดับคะแนน โดยเรียงจากค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุดคือ 5, 4, 3, 2, 1 (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2536: 143)  ดังน้ี 

  ระดับ 5   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับมาก  

  ระดับ 3   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับปานกลาง  

  ระดับ 2   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับน้อย  

  ระดับ 1   หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ    อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

1.5 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็นข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้วนำผลการศึกษา

มาสร้างเป็นเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

2) สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหาแล้วนำไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และนำมาหาค่าความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of 

Item Objective Congruence) 

3) นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
4) นำแบบสอบถามท่ีได้คืนมาคำนวณหาค่าความช่ือม่ัน (reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Lee J Cronbach, 1978: 161) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) 
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1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารโรงเรียน

ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง 

1.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี (f) และค่า 
ร้อยละ (%) 

2) การวิเคราะห์ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์กับคุณภาพบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใช้คือ 

ค่าเฉล่ีย (!") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best.1970: 190) 

ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับมากท่ีสุด         

ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับมาก                  
ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับปานกลาง         

ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับน้อย                     

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49    หมายถึง   คุณภาพงานวิชาการ   อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที t-test 

(Independent) 

1.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (!"= 4.02, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (!"= 4.20, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (!"= 4.13, S.D. = 0.62) และต่ำสุดคือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน (!"= 3.96, S.D. = 0.64) 

คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  สังกัดกรุงเทพมหานคร    

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (!"= 4.23, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าสูงสุด

คือด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (!"= 4.31, S.D. = 0.57) รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (!"= 4.29, S.D. = 0.58) และต่ำสุดคือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน (!"= 4.18, S.D.= 0.63) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

 

ท่ี 
คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 

!" S.D. !" S.D. 

1 การวางแผนงานวิชาการ 4.03 0.63 4.25 0.61 

2 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 4.20 0.57 4.31 0.57 

3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.08 0.63 4.26 0.59 

4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 4.00 0.61 4.21 0.62 

5 การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.96 0.67 4.22 0.63 

6 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้ 
3.98 0.65 4.26 0.59 

7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.03 0.63 4.25 0.61 

8 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

4.01 0.66 4.24 0.61 

9 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.13 0.62 4.29 0.58 

รวม 4.02 0.54 4.23 0.57 

 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับ คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน
เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ  

และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

ท่ี 

 

คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 
t 

!" S.D. !" S.D. 

1 การวางแผนงานวิชาการ 3.70 0.46 4.06 0.75 1.259 

2 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา 
3.90 0.32 3.96 0.67 1.930 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ท่ี คุณภาพงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนเหนือ 

(n = 134) 

โรงเรียนกลุ่มเขต    

กรุงธนใต้ 

(n = 102) 

t 

!" S.D. !" S.D.  

3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 3.86 0.40 4.19 0.61 1.732 

4 
การนิเทศงานวิชาการภายใน

โรงเรียน 
3.92 0.43 3.95 0.51 1.483 

5 การวัดผลประเมินผลการเรียน 3.87 0.45 4.20 0.84 1.830 

6 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

3.80 0.47 4.12 0.50 1.844 

7 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4.03 0.63 4.25 0.61 1.887 

8 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

4.01 0.66 4.24 0.61 1.124 

9 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.13 0.62 4.29 0.58 1.262 

รวม 4.02 0.54 4.23 0.57 1.760 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ผลการวิจัย  

1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต่ำสุดคือ 

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต่ำสุดคือ  

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 

1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

และรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน
เหนือประกอบด้วย การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การบริหาร

จัดการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียน การพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกาสรเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) เป็นท่ี
ยอมรับของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประสาน

สัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านจึงประสบความสำเร็จ 

โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประวิทย์ ม่ันปาน (2560: 26) ได้ทำการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐณิชา เทียมอุทัย
(2559: 217) ได้ทำการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีนภา ฉิมเฉย (2559: 109) ได้ทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 256) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจับพบว่า การบริหารงานวิชาการโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ขนาด และสอดคล้องกับงานวิจัย กุลฑรี พิกุลแกม

(2551) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร  มีคุณภาพการบริหารงานวิชาการ การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจักการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวัดผลประเมินผล

การเรียน การพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา การให้ชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  

(สำนักการศึกษา, 2554: 32-33) เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนในกลุ่มมาก จึงทำให้การ

ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้าน
จึงประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคาวี เจริญจิตต์ (2557) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร อินผง 
(2554) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตยานนาวา สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ 

(2555) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ

ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัย ศิริพิน (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ปะนามะเก (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธน

เหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ 

และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมากไม่แตกต่างกัน จึงทำให้การดำเนินงาน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จ

โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นท่ี
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ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม

ประสบการณ์การทำงาน และท่ีต้ังโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจำแนกตามสถานภาพและรูปแบบการจัดช้ันเรียน พบว่า มีสภาพ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ กฤษดี

(2556) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบช้ันสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

ครูไม่ครบช้ัน จำนวน 3 ด้าน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) ผลการเปรียบเทียบบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบช้ัน ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ และอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิมล เดชะ (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำ

ตำบล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาพและรายด้าน

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอทิตยา วงศ์ศา (2558) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแม่คะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง 

พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับมาก และจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ยอดจักร์ (2555) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ์ธานี 
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เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งของครูผู้สอนซ่ึง

ครูผู้สอนท่ีมีตำแหน่งต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำแนกตามประเภทของโรงเรียน ครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือ   

มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการผลิตส่ือ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยี เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้  มีค่าเฉล่ียต่ำสุด  

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านวิชาการต่าง ๆ ทางการศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนได้
ปฏิบัติงานร่วมกันจะได้เข้าใจและรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงแก่ผู้เรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของภาคเอกชน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาด

ใหญ่ของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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