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บทคัดย่อ

การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (๑) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง (๒) สร้างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (๓) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี ๑๗ องค์ประกอบ
๑๑๕ ตัวแปร ส่วนผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี ๕ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (๑) การด�ำเนินงาน
(๒) กระบวนการบริหารงานวิชาการ (๓) กิจกรรมการเรียนรู้ (๔) การมีสว่ นร่วมการศึกษา และ (๕) ควบคุม
*
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คุณภาพการศึกษา ประเมินและรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ มีผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๒

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ; การบริหารงานวิชาการ; ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
Abstract

The purposes of this research were as follows : (1) to study the components of
the academic administration in secondary schools in the central region of the Office
of Basic Education Commission (2) to create an academic administration model of
the secondary schools. and (3) to evaluate and affirm the academic administration
model of the secondary schools in the central region of the Office Basic Education
Commission. The mixed research methodology was used in the study. The data were
collected from September 2018 to February 2019 questionnaires and then analyzed
by frequency, percentage, mean, standard deviation. The results of this research found
that : The components of the academic administration of the secondary schools in
the central region of the Office of Basic Education Commission consist of 17 components
and 115 variables. The academic administration model of the secondary schools in
the central region of the Office Basic Education Commission from 5 main components;
(1) Operation (2) Academic administration process (3) Learning activities (4) Educational
participation and (5) Educational quality control. and evaluation and confirmation of
the model from experts in its propriety, accuracy, feasibility, and utility is at = 4.42

Keywords : Model; Academic Administration; Administrators of Secondary Schools
บทน�ำ

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนับได้วา่ เป็นการจัดการศึกษาทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะคนไทยส่วนใหญ่
จะสิ้นสุดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กทีม่ อี ายุตามพระราชบัญญัตแิ ละตามนโยบายของรัฐ โดยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิ
ที่สามารถท�ำให้นโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เป็นจริงเกิดขึ้นได้1 ดังนั้นหัวใจหรือภารกิจหลักในการ
1

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพ้อย, ๒๕๕๓),
หน้า ๑๒๑.**
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บริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ส่วนการบริหารงานอื่น ๆ
ถือว่าเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานวิชาการ
แต่จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก โดยคะแนนเฉลี่ย ๕ วิชาหลักในภาพรวมในแต่ละรายวิชายังต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๕ เมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาค พบว่า นักเรียนในภาคกลาง ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคะแนนต�่ำกว่าภาคอื่น ๆ โดยระหว่างกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ผลคะแนน
ต่างกันมาก2 นอกจากนี้ผลการประเมินของนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า
๑. การวางแผนอัตราก�ำลังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที่แท้จริง
๒. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๓. ผู้เรียนส่วนมากมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติในกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจาก
เน้นการสอนหนังสือเรียนมากกว่าสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
๔. ระบบการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล ยังขาดประสิทธิผล ยังขาดประสิทธิภาพและไม่มกี ารน�ำ
และการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๕. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมน�ำไปใช้ในการให้บริการการจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง
๖. ผู้เรียนขาดทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลและการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
๗. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ส่งผลให้
จ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
๘. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้เรียน
ส่วนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๙. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาไม่สามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกันได้
๑๐. ครูบางคนสอนวิชาที่ไม่ถนัดท�ำให้ไม่สามารถสอนได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัด
2

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐
-๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๓๓-๓๔.
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๑๑. ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษามีข้อจ�ำกัดไม่ทัดเทียมกัน
๑๒. เงินอุดหนุนรายหัวน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา
๑๓. การบริหารจัดการในระดับเขตพื้นที่การศึกษายังไม่ชัดเจน
๑๔. งบประมาณส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรร
๑๕. การบริหารจัดการมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่
๑๖. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ การปฏิรปู การศึกษา และขาด
การมองปัญหาการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นในสังคมอย่างเป็นระบบ
จากการสรุปผลการด�ำเนินงานการจัดการการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๕ พบปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและเร่งด�ำเนินการ คือ ครูควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง3
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานัน้ เป็นการศึกษาทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ เป็นจุดเชือ่ มต่อระหว่างการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาในระดับสูง เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา และบางส่วน
ต้องออกไปประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่มีความส�ำคัญที่สุด เป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ให้ความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จากสภาพของปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง โดยหา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสม มีโครงสร้างและองค์ประกอบอย่างไร
เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง
มีต้นแบบส�ำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง
๒. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง
3

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, คูม่ อื การปฏิบตั งิ านข้าราชการครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๙.
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๓. เพือ่ ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร ต�ำรา และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๕ คน เป็นผูบ้ ริหารการศึกษาระดับ
นโยบายและนักวิชาการช�ำนาญการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview)
ระยะที่ ๒ สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภาคกลาง น� ำ แบบสอบถามที่ จั ด ท� ำ สมบู ร ณ์ ไ ปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓-๑๐
แล้วน�ำมา วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA)
ระยะที่ ๓ ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
๑๗ รูป/คน เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓-๑๐
ภาคกลาง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ�ำนวน ๔๒๘ โรงเรียน ใน ๒๑ จังหวัด
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓-๑๐ ในภาคกลาง โดยการเปิดตารางส�ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ได้จ�ำนวน ๒๐๑ โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) จากนั้น ใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) ตามสัดส่วนหรือขนาดของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่
แล้วเทียบบัญญัติไตรยางค์กับกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของนักเรียน
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จากโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างโรงเรียนละ ๔ คน ประกอบไปด้วย ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) และบุคลากรครู ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธกี ารจับฉลาก
(lottery)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึก ษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณไว้ ประกอบด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ค้นหาคุณภาพของเครื่องมือโดยด�ำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
		 ๑. ขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้
		 ๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธาน และ
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสม จ�ำนวน ๕ ท่าน เพือ่ พิจารณาทัง้ เนือ้ หาสาระและโครงสร้างของค�ำถามรูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ ๐.๘-๑.๐๐
		 ๓. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยการวิเคราะห์ หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
๐.๙๘
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด ดังนี้
		 ๑. ขอหนังสือเพือ่ เก็บข้อมูลในการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล
		 ๒. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล
		 ๓. ท�ำการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์
แล้วน�ำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
		 ๔. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลาทีจ่ ะสัมภาษณ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง พร้อม
กับประเด็นค�ำถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล เตรียมศึกษาวิธใี ช้เครือ่ งบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด�ำเนินการสัมภาษณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมา ส�ำรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับ แล้วท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป มีรายละเอียด ดังนี้
		 ๑. การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ด้วยวิธี (Content Analysis) แล้วน�ำข้อมูลมาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา
		 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)
		 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวแปรการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง โดยหาค่าสถิติที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
		 ๔. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (exploratory factor analysis : EFA) โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) และหมุนแกนขององค์ประกอบ
แบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธีการแวริแมกซ์ (varimax rotation) เพื่อสกัดตัวแปร
แล้วท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis : CFA) เพื่อศึกษาดู
ความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานการวิจัยที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย

การวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง ผลการวิจัย พบว่า
๑. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และสัมภาษณ์แบบเชิงลึก พบว่า ได้รา่ งองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
มี ๑๗ องค์ประกอบ ได้แก่
		 ๑) การวางแผนงานด้านวิชาการ
		 ๒) การจัดท�ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
		 ๓) การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
		 ๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
		 ๕) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
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		 ๖) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
		 ๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
		 ๘) การนิเทศการศึกษา
		 ๙) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
		 ๑๐) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
		 ๑๑) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		 ๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
		 ๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
		 ๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบ
การ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
		 ๑๕) การแนะแนวการศึกษา
		 ๑๖) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
		 ๑๗) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
๒. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง พบว่า มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่
		 ๑) การด�ำเนินงาน 		
๒) กระบวนการบริหารด้านวิชาการ
		 ๓) กิจกรรมการเรียนรู้ 		
๔) การมีส่วนร่วมในการศึกษา
		 ๕) ควบคุมคุณภาพการศึกษา
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า องค์ประกอบหลักควบคุมคุณภาพการศึกษา
มีคา่ มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ กระบวนการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ การด�ำเนินงาน และการ
มีส่วนร่วมในการศึกษาตามล�ำดับ และรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีค่าสถิติทางไค-สแควร์ = ๑.๘๒๙, DF = ๖, P-value = .๙๓๕, GFI = ๑.๐๐, AGFI = .๙๙๒ และ
RMSER = .๐๐๐ แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
๓. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน ๑๗ รูป/คน ในด้าน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พบว่า ผลการประเมินรูปแบบ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ ( = ๔.๔๒) ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองที่ผู้วิจัยก�ำหนดคือ ต้องมี
ค่ามากกว่า ๓.๕๑ จึงถือว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
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จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขและน�ำเสนอรูปแบบ ดังภาพที่ ๑

๒. กระบวนการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบด้วย
๑. การเรียนการสอนในสถานศึกษา
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๓. การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา
๔. การนิเทศการศึกษา

๓. ควบคุมคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย
๑. การแนะแนวการศึกษา
๒. การประกันคุณภาพภายใน
๓. การวัดผล ประเมินผล
และด�ำเนินการเทียบโอน
การศึกษา

๑. การด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
๑. การวางแผนงานวิชาการ
๒. การจัดท�ำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
๓. พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
๔. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สพฐ.
ภาคกลาง

๔. การมีส่วนร่วมในการศึกษา
ประกอบด้วย
๑. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
๒. การส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
๓. ประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่น ๆ

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย
๑. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
๒. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
๓. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโยลี

ภาพที่ ๑ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจยั ครัง้ นีม้ ปี ระเด็นส�ำคัญทีค่ น้ พบรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง มี ๕ องค์ประกอบได้แก่
การด�ำเนินงาน กระบวนการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการศึกษา และ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า องค์ประกอบของการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการ
ท�ำงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนให้ผู้เรียนส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้การบริหารงานวิชาการ
จึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 ที่ให้หลักการในการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ
4

นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ
นิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓๙.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒

สถานศึกษา และมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลส�ำเร็จ จึงนับได้ว่าการบริหาร
งานวิชาการมีบทบาทสูงสุดต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ
และสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์นตุ โรจน์5 ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา
ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงาน
ทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา การวิจัยในครั้งนี้สามารถน�ำผลมาอภิปรายผลตามองค์ประกอบหลักได้ดังนี้
๑. การด�ำเนินงาน พบว่า ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท�ำกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นในทุกระดับชั้นเรียน มีค่าน�้ำหนักมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นตัวก�ำหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส�ำเร็จ และมีความเหมาะสม
กับการศึกษาของนักเรียนในทุกระดับชัน้ หลักสูตรและการสอนจึงเป็นเครื่องยืนยันความส�ำเร็จที่ผ้บู ริหาร
จะยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ ครอบคลุมครบถ้วนทั้งระบบ
สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6 ที่ให้หลักการในการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ โดยยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
สังคมโดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับรวี จันทะนาม7 ได้ศึกษาวิจัย
ในเรือ่ ง รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง ผลการศึกษา
วิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมได้มีการด�ำเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒. กระบวนการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผูบ้ ริหารมีการใช้เหตุผลในการนิเทศการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานของแต่ละบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพ มีคา่ น�ำ้ หนักมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า การด�ำเนิน
5

ปรียาพร วงศ์นุตโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ�ำนาจการบริหารการจัดการศึกษา
ให้คณะกรรมการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๕๘.
7
รวี จันทะนาม, รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง, วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,
๒๕๕๗), บทคัดย่อ.
6
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กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจุดหมาย
ดังกล่าว เพือ่ พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้โรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ
8
การศึกษาตามมาตรฐานและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ กรองทอง จิรเดชากุล ได้กล่าวว่า
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน สอดคล้องกับการศึกษา
วิจัยของ กรอสแมน9 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายของรัฐในการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่า การพัฒนา
งานวิชาการของโรงเรียนให้มีแนวทางด�ำเนินการที่ดีนั้นต้องด�ำเนินการโดยมีการพัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ นโยบายของรัฐต้องแน่นอน ปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยน�ำวิธีนิเทศการสอนมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาครู
จะท�ำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครู
ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือในการผลิตสื่อเทคโนโลยีกับ
สถาบันอืน่ มีคา่ น�ำ้ หนักมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูใช้สอื่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรา
๖๖ ได้ให้หลักการและแนวคิดว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท�ำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ10 ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้
การจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้บรรลุผล โดยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
หลากหลายและเพียงพอ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของเคอร์รี11 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติ
8

หน้า ๒.

กรองทอง จิรเดชากุล, การนิเทศภายในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๐),

9

Grossman, Tabitha, State Policies to Improve Teacher Professional Development. NGA Center
for Best Practices, vol 44, 7, (2009): Abstract.
10
รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, พิมพ์ครัง้ ที่ ๕, (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2554), หน้า 130.
11
Kerry, Rice,Priorities in K-12 Distance Education : A Delphi Study Examining Multiple
Perspectives on Policy, Practice and Research, Educational Technology & Society, vol 12, 3, (2009):
163-170.
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ที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
๔. การมีส่วนร่วมในการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
มีค่าน�้ำหนักมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทางวิชาการและวัฒนธรรมเพือ่ ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน ซึง่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามมาตรา ๒๙ ให้หลักการและแนวคิดว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ เซอร์จิโอวานนี และคณะ12 ได้กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุปรัชญาการศึกษานั้นจะต้องมีการจัดท�ำโครงการหรือวางแผน
เพือ่ ให้การบริหารบรรลุวตั ถุประสงค์ และการจัดหาแหล่งเรียนรูใ้ ห้เพียงพอและผูป้ กครองชุมชนมีสว่ นร่วม
และสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ เชา13 ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติที่ดีเลิศด้านงานวิชาการ ผลการ
ศึกษา พบว่า การปฏิบตั ทิ ดี่ เี ลิศด้านงานวิชาการ ประกอบด้วยการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ครูมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน รัฐมีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน และผู้บริหารมีแนวคิดที่
สร้างสรรค์และสังคมให้การยอมรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๕. ควบคุมคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเลือนักเรียน มีค่าน�้ำหนักมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ ริหารมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเชือ่ มโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยให้นกั เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน รูจ กั และเข้าใจตนเอง รูจ กั สภาพแวดล้อม
รอบตัว สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง และยังสามารถปรับตัวและด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์เพ็ญ ภูโสภา14 ได้กล่าวว่า การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลรู้จัก
ตัวเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา รู้จักเลือกและวางแผนชีวิตการเรียน อาชีพ
12

Sergiovanni Thomas J. and others, Educational Governance and Administration, 6nded,
(New Jersey : Pearson, 2008) : 267-268.
13
Zhao, Yong, Comment on the common Core Standards Initiative, AASA Journal of
Scholarship, vol 6, 3, (2009) : 46-54.
14
จันทร์เพ็ญ ภูโสภา, จิตวิทยาและการแนะแนวส�ำหรับครู, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘),
หน้า ๒๕๕.
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ฯ

13

และสามารถปรับตัวเองได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มศักยภาพ อันจะน�ำไปสู่การมี ชีวิตที่ดี
มีความสุข ความส�ำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลาง ดังนี้
๑. ด้านเชิงนโยบาย
		 ๑.๑ การด�ำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีการจัดท�ำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยมีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบสะดวก
ต่อการน�ำไปใช้
		 ๑.๒. กระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีการวางแผนก�ำหนด
ปฏิทนิ ในการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจนและใช้เหตุผลในการนิเทศการศึกษา เพือ่ เป็นการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการท�ำงานของแต่ละบุคลากรให้มีคุณภาพ
		 ๑.๓. กิจกรรมการเรียนรูข้ องผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารควรจัดให้มแี หล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ไปฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในแหล่ง
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ครูจัดหารวบรวมข้อมูลและจัดท�ำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
		 ๑.๔ การมีส่วนร่วมในการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยส่งเสริม
ให้ครูมีการจัดการศึกษาอบรม ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 ๑.๕ การควบคุมคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีการด�ำเนินการให้ครู
ทุก คนมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของการแนะแนวการศึกษาและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการแนะแนวการศึกษากับ
โรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก
๒. ด้านเชิงปฏิบัติการ
		 ๒.๑ การด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารควรก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านของครู
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านวิชาการให้เป็นระบบและสะดวกต่อการน�ำไปใช้
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		 ๒.๒ กระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรก�ำหนดปฏิทินและมี
การวางแผนการในการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงการท�ำงานของครูแต่ละคน
ให้มีคุณภาพ
		 ๒.๓ กิจกรรมการเรียนรูข้ องผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารควรให้ครูจดั แหล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนแก่นกั เรียนและ
ผู้สนใจ
		 ๒.๔ การมีส่วนร่วมในการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรจัดท�ำแผนในการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับชุมชน และสถาบันอื่นในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำแผน
		 ๒.๕ การควบคุมคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม
และสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของการแนะแนวการศึกษา โดยมีการประสานความร่วมมือกันในการ
แนะแนวการศึกษากับโรงเรียนในเครือข่ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
๓. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๓.๑ ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคอื่น
		 ๓.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
		 ๓.๓ ควรศึกษาวิจัยในแต่ละองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรของการบริหารงานวิชาการทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ
		 ๓.๔ ควรศึกษาวิจัยเรื่องข้อจ�ำกัด สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากโรงเรียนแต่ละที่
มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน ท�ำให้การตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่แตกต่าง
กันด้วย
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