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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิขา

การของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสรมิประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

เขต 2 (3) เพื ่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

 การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือครูผู สอนในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 กลุม

ตัวอยางไดมาโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ จำนวน 76 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยมากไป

หานอย 3 ลำดับ ไดแก ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดาน

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาองคกรอ่ืน และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา (2) การเปรียบเทียบการบริหารวานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษาในกลุมสงเสรมิประสิทธิภาพ

ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน พบวาโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังน้ี ควร

มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่ชัดเจน นำปราชญทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการทำหลักสูตรทองถิ่น ควรมีการพัฒนาสื่อ

อุปกรณ ควรพัฒนาใหนักเรียนใหอานออกเขียนไดตามศักยภาพของนักเรียนแตละชวงวัย ควรมีคูมือการปฏิบัติงาน และ

ควรจัดระบบวานวิชาการใหชัดเจน และครอบคุมงานวิชาการ 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ กลุมสงเสรมิประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 

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

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 
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Service Area Office 2; (2) To compare the academic administration of school administrators in Thamaka 

Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2; and (3) To 

examine the school administrator’s guidelines for academic administration development of school 

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 

Service Area Office 2. 

 This research was the survey research. Population included teachers in Thamaka Efficiency 

Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. Sample was 76 

teachers, derived through Krejcie and Morgan’s Table and stratified random sampling. The research 

instrument used for collecting the data was a 5-level-rating scale questionnaire and an open-ended 

questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-Test 

 The findings revealed that (1) The academic administration of school administrators in Thamaka 

Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole 

and in individual aspects was at the high level as follow; local curriculum development aspect, the 

cooperation of academic development with others, and internal assurance system, and education 

standards development, respectively; (2) As the comparison the academic administration of school 

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 

Service Area Office 2 classified by age, educational level, and work experience, it was found that as a 

whole aspect has no significant difference; and (3) The school administrator’s guidelines for academic 

administration development of school administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under 

Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, it was found that school should clearly develop 

the local curriculum by asking local wisdom person to cooperate on local curriculum development, 

they also should develop teaching materials and technology. Moreover, it should develop reading 

literacy as their competencies and ages, they should provide operation manual for academic 

administration, and finally, they should obviously set system of academic administration and cover all 

academic administration. 

Keyword: Guidelines for academic administration development, Efficiency  

 

บทนำ 

การศึกษาเปนกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนคน สังคม และชาติ เปนกลไกหลัก ในการพัฒนากำลังคนใหมี

คุณภาพชีวิต ที่สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุข ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการ

แขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสำคัญและ

ทุมเทกับการพัฒนา การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ 

สามารถของคนไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเยาวชนไทยแหงยุคศตวรรษ

ท่ี 21 คือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีมีความสำคัญมากจะเห็นไดวาผูบริหารตอง

สนใจสนับสนุนและปฏิบัติงานดานวิชาการซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของการบริหารการศึกษา โดยจัดการบริหารงานวิชาการ 
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จัดเตรียมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในยุคของศตวรราท่ี 21 ใหสอดคลองกับความตองการ ของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน และ แรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตท่ี

ประเทศตองเผชิญ เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ รองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญและสงผลกระทบตอระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของ ประเทศไทย 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสำคัญที่สุด ผูเรียนจะเปนเชนไรนั้นขึ้นอยูกับการ ปฏิบัติงานตาม

แนวทางของสถานศึกษา ปจจุบันการบริหารงานในสถานศึกษาไดจัดรูปแบบการ บริหารออกเปน 4 ฝาย ไดแก บริหาร

วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป และการที่ผูเรียนจะประสบความสำเร็จทางดานการเรียนรู

นั้น การบริหารวิชาการจึงมีบทบาทสำคัญ เปนอยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากฝาย

บริหารวิชาการมีหนาที่ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง เนื่องจากการบริหารวิชาการเปนการบริหาร

กิจกรรม ทุกอยางท่ีเก่ียวของกับตัวผูเรียนท่ีดำเนินตามนโยบายของสถานศึกษา  

 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องมาจากงานวิชาการ เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา อีกทั้งยังเกี่ยวของกับ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทั้งทางตรงหรือ ทางออมนั้นขึ้นอยูลักษณะของงาน(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2543: 1) งานวิชาการ

เปนงานที่สำคัญ ของสถานศึกษา สวนงานอื่น ๆ เชน งานธุรการ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ เปนงานสนับสนุน งาน

วิชาการทั้งสิ้น หนวยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาจำเปนตองปฏิบัติงานที่สงผลตอปจจัย คุณภาพของผลผลิต (ชุม

ศักดิ์ อินทรรักษ, 2546: 1) 

ประเทศไทยน้ันเกิดปญหาหลายประการเก่ียวกับการศึกษา และปญหาท่ีเห็นไดชัดเจน คือ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนของนักเรียนไทยอยูในเกณฑต่ำ จากการรายงานขอมูลการจัดการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) ในทุก ๆ ปนั้นผลที่ออกมาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เด็กไทยมี ความรูต่ำกวามาตรฐาน

อยู เสมอ ซึ ่งมีความสอดคลองกับปญหาดานคุณภาพผู เรียนจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน รอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548 ) ผลการประเมินรอบ

สองที่ผานมา (พ.ศ. 2549 -2553) เปนภาพรวมระดับ ประเทศ พบวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการ

ประเมินไมไดมาตรฐานคือมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนมาตรฐาน ที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 23)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สรุปความ

วา การพัฒนาทางการศึกษาในสถานศึกษา น้ัน การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจหลัก เปนหนาที่ที่สำคัญยิ่งของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของ จะตองใหความสำคัญ ทำความเขาใจ และดูแลบริหารจัดการการกำหนดแนวทาง

รวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามขอบขายการบริหารงาน วิชาการ ตามท่ีกำหนดในกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2550 หนา 29-31) มี จำนวน 17 งาน ดังนี้1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการ

เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาทองถิ่น 3) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) ดานการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวัดผลและประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา 8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู 9) ดาน

การนิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) 



192 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ 13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอื่น 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) ดานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษา 16) ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา 

จากสภาพดังกลาว ผู ว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ มสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้ง 17 ดานดังนี้ดานการวางแผนงาน ดาน

การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ

วัดผลและประเมนิผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา ดาน

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร

หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน

วิชาการของสถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา ดังนั้นภารกิจหลักในการดำเนินการ บริหารงานวิชาการในโรงเรียนจึงตองมีการปรับปรุงระบบการทำงานใหมี

คุณภาพ ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติ หนาท่ีคณะทำงานฝายบริหารงานวิชาการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 เพื่อใหทราบสภาพการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ตลอดจน แนวทางในการ

แกปญหาเพ่ือนำไปกำหนดแนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 

สังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 

1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

ประกอบดวย 17 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 3) ดานการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 4) ดานการจดัการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู 9) ดานการ

นิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) ดาน

การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
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และองคกรอ่ืน 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัด การศึกษา 15) ดานการจัดทำกฎระเบียบและแนวปฏิบัติติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศกึษา 

16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตาม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา (2550: 30-

51) 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ไดแกครูผูสอน ของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 92 คน 

2.2 กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน ของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 92 คนโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และ

มอรแกน (Krecie and Morgan, 1970) แลวดำเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified random sampling) ไดจำนวน

ท้ังสิ้น 76 คน 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 1) อายุ แบงเปน 23 – 40 ป และ 

41 ปข้ึนไป 2) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 3) ประสบการณในการทำงาน แบงเปน นอย

กวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ขอบขายและภารกิจงานวิชาการเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

กฎกระทรวงของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดวย 17 ดานคือ 1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) 

ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 3) ดานการพัฒนาหลักสตูร

ของสถานศึกษา 4) ดานการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวดัผล 

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) ดานการ

พัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู  9) ดานการนิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) ดานการ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด การศึกษา 15) ดานการจัดทำกฎระเบียบ

และแนวปฏิบัติติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศกึษา 

17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกันเขา

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผูบร ิหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s 

five rating scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของหทัย ศิริพิน (2558: 110-141) กำหนดประเด็นของคำถาม

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทท่ีเก่ียวกับภารกิจงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 17 ดาน นำแบบสอบถามท่ี

สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของ

เนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง

ตั้งแต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความ

เช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.70 

 

1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ  

2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทองถ่ิน  

3) ดานการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา  

4) ดานการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

6) ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู  

9) ดานการนิเทศการศึกษา  

10) ดานการแนะแนว  

11) ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

12) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอ่ืน  

14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด การศึกษา  

15) ดานการจัดทำกฎระเบียบและแนวปฏิบัติติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษา  

16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา  

17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สถานภาพของผูตอบ 

1 อายุ 

1.1 23-40ป 

1.2 41 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตร ี

3. ประสบการณในการ

ทำงาน  

3.1 นอยกวา 10 ป  

3.2 10 ปข้ึนไป  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทา

มะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

สงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จำแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานที่ตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบวา ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ

ใหความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสูตรทองถ่ิน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินท่ีชัดเจนและสอดคลองกับทองถ่ิน ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูควรพัฒนาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร สื่อ อุปกรณตองพรอม และควรพัฒนานักเรียนใหอาน

ออก เขียนได ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา ควรมีการจัดการอบรมใหความรูกับคณะครูในเรือ่ง

ของงานวิจัย ดานการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา ควรมีคูมือปฏิบัติงานเพ่ือ

สื่อสารใหคณะครูทุกคนเขาใจ จัดระบบงานวิชาการใหชัดเจน และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ควร

มีสื่อใหพรอมใชงาน และจัดหาสื่อใหครูไดใชตรงกลุมสาระการเรียนรู 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาในกลุมสงเสรมิประสทิธิภาพทา

มะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 โดยรวมทุกดานอยู

ในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นความสำคัญในเรื่องงานวิชาการ คอนขางมีความรูความเขาในการบริหารงาน

วิชาการเปนอยางดี และตระนักถึงการบริหารงานวิชาการนั้นเปนหัวใจสำคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับโสภา วงษนาคเพ็ชร (2552) ท่ีไดวิจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการ 12 งานอยูในระดับมากทุกดาน ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ อารยะจารุ (2552) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโดย

ใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในภาพรวมทุก

ข้ันตอนอยูในระดับมากเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดดังน้ี ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผน ข้ันตอนการวางแผน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการปรับปรุงแกไข และสอดคลองกับ พิมกานต สิงหแกว (2554) ไดวิจัยเรื่องสภาพ

และแนวทางในการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ผลการวิจัย พบวา1)สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และการประสานความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 2)แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ผูเช่ียวชาญมี

ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดย

สรางจิตสำนึกใหบุคลากรทุกคนเชื่อมั่นในระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาการสงเสริมและ
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สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยการ

เปดโอกาสใหชุมชนมี สวนรวม และประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาผานสื่อตาง ๆ ดานการนิเทศ 

การศึกษา โดยใชการนิเทศที่หลากหลายอยางเหมาะสม ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดย สงเสริมใหครูใชแผนการ

จัดการเรียนรูใหเช่ือมโยงกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและ สอดแทรกกระบวนการคิด  

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

สงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ ทุก

ดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 

ดาน ท้ังน้ี อาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยมีผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูทำใหการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนัตพล 

ชางนอย (2552) ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการบริหารโรงเรียน ในกลุมธรรม

รักษสัมพันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ผลการ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการบริหาร โรงเรียนในกลุมธรรมรักษสัมพันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุในภาพรวมไมมีความแตกตางกัน  

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศกึษา 

ทุกดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 จำนวน8 

ดาน สวนดานที่เหลือไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาในทุกระดับจะมีความรู ความเขาใจแตกตางกัน

เล็กนอยในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสิตานัน เอการัมย (2551) เรื่องความคิดเห็นของครูตอการ

บริหารใน สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดใหญ สังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร พบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน เรียงจากสูงไปต่ำา คือ ดานการ บริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป 

ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานลำดับสุดทาย คือ ดาน การบริหารวิชาการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ตอการบริหารงานในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดในภาพรวม แสดงวา ครูมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ

ทำงาน ทุกกดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จำนวน 8 ดานแตกตางกัน สวนดานที่เหลือไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสุนทร วิไลลักษณ (2550:81) ซึ่งศึกษาเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญ ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของ

ครู เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ ของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการดังกลาว ผลการศึกษาพบวาครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน และเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร สถานศึกษา

มัธยมศึกษา ไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ

ทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำ

ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ผูวิจัยมีขอเสนแนะ ดังน้ี 

 1. การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของครูที ่ม ีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก โดยผูบริหารควรนำผลการวิจัยไปพัฒนาโรงเรียนของ

ตนเอง มีการเผยแพร แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับองคกรอื ่น และผูบริหารควรมีสวนรวมในการทำวิจัยของครู โดยมี

ขอเสนอแนะวาครูควรทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกปการศึกษา 

 2. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูลำดับ สุดทาย ดังนั้นผูบริหาร

สถานศึกษาควรเรงจัดทำระเบียบการวัดและการประเมินผล เพ่ือใหครูมี ทิศทางการทำงานท่ีเปนแนวทางเดียวกันในการ

วัดผล ประเมินผลในสถานศึกษา เพ่ือใหสะทอนถึงผลการเรียนของนักเรียนตลอดปการศึกษาน้ัน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทา

มะกา 1 เปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพอื่นๆ ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา เชน การบริหารงาน

ดานบุคล ดานการบริหารงานงบประมาน และดานการบริหารงานทั่วไป เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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