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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) การพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษา 2) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และ 3) การพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นครูผูส้อนและผูบ้ริหาร จ านวน 327 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.82 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ   
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ระดบัการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of academic administration 
condition in basic educational institutes under the Secondary Educational Service Area Office 21 
in 3 aspects namely 1) curriculum development, 2) evaluation and transfer credits, and 3) 
development of medias, innovation and technology and to compare the level of academic 
administration in basic educational institutes classified by status and sizes of schools. The data 
were collected from administrators and teachers altogether 327. The sampling unit was 
randomized using Systematic Random Sampling. The tool used in this research was the 
questionnaire with reliability value at 0.82. The collected data were analyzed using computer 
packaged program to find out frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The level of academic administration condition in basic educational institutes under the 

Secondary Educational Service Area Office 21 was high in every aspect, the comparison on the 
level of academic administration classified by personnel status expressed that the difference was 
statistically significant at 0.01 and the comparison classified by sizes of schools showed no any 
differences.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้วย
ความกรุณาและความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายผูว้ิจยัจึงขอบคุณสถาบนั องค์กร และบุคคลท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่านท่ี
ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็ม
ใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยงิข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านพระครูปลัดธรรมจริยวฒัน์ , รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา, และ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฎิพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม , คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า สละเวลาตรวจแกข้อ้บกพร่องๆ เพื่อใหส้ารนิพนธ์น้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการจงรักษ์ พุทธิวงษ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร , 
อาจารยอ์รุณ ทองแสน, อาจารยเ์ล็ก กองทิพย ์และอาจารยส์มร มาลา ท่ีให้ค  าแนะน าพร้อมเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอโพนพิสัย ทั้ ง 56 โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณท่าน เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยั
ดว้ยดีตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

คุณค่าและคุณประโยชน์ อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์เล่มน้ี ขอให้สัมฤทธ์ิผลเป็นส่ิงบูชา
พระคุณของ บิดา มารดา ครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ขอจง
ไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะท างานและคิดวิเคราะห์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
สมบูรณ์แขง็แรงประกอบอาชีพได ้มีวถีิชีวติกลมกลืนธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตนได้
ในสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 1การจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และท าสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม คุณธรรมและวฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐาน
ท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาความรู้ 
ความสามารถ เพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยใหส้ังคมทุกภาคมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดต้รง
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมัน่ใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการ
ของการพฒันาชีวติและสังคมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนสามารถพึ่งตนเองได้
และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ2 การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัยิ่งบุคคลท่ีไดรั้บการศึกษายอ่มท่ี
จะด ารงตนอยูใ่นสังคมแห่งยุคสังคมข่าวสารไดเ้ป็นอยา่งดีหน่วยงานท่ีจดัการทางดา้นการศึกษาซ่ึง
ไดแ้ก่โรงเรียนโดยมีผูน้ าในสถานศึกษาได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็น
ผูน้ าองคก์รและเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งคณะครูในสถานศึกษาผูป้กครอง
ชุมชนและองคก์รต่างๆในชุมชนซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษาจึง
ตอ้งอาศยัความเป็นผูน้ ารวบรวมพลงัต่าง ๆ มาช่วยให้เกิดการพฒันาทั้งทางตรงและทางออ้มให้
                                                 

1สุมน อมรวิวฒัน์,  บทบำทของสถำบันกำรศึกษำต่อกำรพัฒนำจิตใจ, (นนทบุรี: โรงพิมพ์
และท าปกเจริญผล, 2550), หนา้ 461. 

2กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2540), หนา้ 1. 
 3กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 
2545, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2540), หนา้ 1.  
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บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานหรือบรรลุประสงค์ในการปฏิบัติงานผู ้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีความตระหนกัในความเป็นผูน้ ารู้เท่าทนัเหตุการณ์และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ได้ตลอดเวลาโดยสามารถน าผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาไปสู่เป้าหมายท่ีชดัเจนการบริหารเป็นทีมท่ีมี
ศกัยภาพท่ีจะผลกัดนัใหบุ้คลากรในสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือประกอบกิจกรรมทุกอยา่งดว้ยความ
เต็มใจและรักท่ีจะท าผลผลิตท่ีออกมาจะดีเยี่ยมและการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ด่านแรกของการพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพ  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553ใน
มาตรา 39 ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งใน
ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ให้กบั
คณะกรรมการและเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง3 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักท่ีจะส่งผลให้สถานศึกษา 
ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัเป็นปัจจยัท าให้สถานศึกษามี
ความเขม้แข็งในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน ์ท่ีกล่าววา่ การบริหารงานวชิาการเป็นหวัใจหลกัของการบริหารสถานศึกษา ดงันั้นการ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู่ท่ีการบริหารวิชาการ โดยมีหลกัการ
บริหารวิชาการคือ หลกัแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล4เป็นท่ียอมรับกนัว่าการด าเนินงานใน
สถานศึกษา งานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษา และหัวใจส าคญัท่ีจะส่งผลให้การพฒันา
คุณภาพนกัเรียนบรรลุเป้าหมาย เป็นงานส่วนใหญ่ท่ีสุดของระบบ งานวิชาการจึงกลายเป็นงานท่ี
เป็นศูนยก์ลางของสถานศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาทั้งระบบ ดงันั้นสถานศึกษาใดท่ีงานวิชาการ
กา้วหนา้ หรือเป็นเลิศสถานศึกษานั้นมกัมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม เป็นท่ียอมรับ ส่วนสถานศึกษาใดงาน
วชิาการลา้หลงั หรือไม่เป็นเลิศ สถานศึกษานั้นจะไม่เป็นท่ีนิยม ขาดความศรัทธาและมกัเส่ือมถอย
ไม่เป็นท่ียอมรับ5 การบริหารงานวชิาการ โรงเรียนเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้

                                                 

 
4ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพ์ดี 

จ  ากดั, 2543), หนา้ 7. 
5กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 99 – 112. 
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ทางดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียน6 การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาและปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดหรือการบริหารท่ีให้พลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรม 
สามารถประกอบสัมมาอาชีพด ารงตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกนัพฒันาชาติให้เจริญกา้วหนา้ต่อไป7 การ
บริหารวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง ส่ิงส าคญัของงานดา้นวิชาการ คือ หลกัสูตรเป็นตวั
ก ากบังานด้านวิชาการ ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูน้ า ในการน าไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจึง
แตกต่างกนัไป การจดัโปรแกรมการศึกษาข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น บุคลากร งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งผูเ้รียนดว้ย8 การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกบั
การปรับปรุง การพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ผูเ้รียน9 

การบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งดีนั้นตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายผูน้ านั้นถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานทุกประเภทสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใดถา้ผูบ้ริหารไม่มีภาวะ
ผูน้ าแลว้ยอ่มไม่สามารถน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายท่ีตอ้งการผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ า
ทางดา้นวิชาการดว้ยจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการสมดงัพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช10ดงัน้ี “การสร้างคนดีนั้นก็คือการให้ความรู้ความคิด
ความสามารถและความดีแก่เขาดว้ยการใหก้ารศึกษาอบรมวชิาความรู้ต่าง ๆ ไม่วา่วิชาสามญัวิชาชีพ
หรือ วิชาศาสนาลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเยาวชนส าหรับแต่ละคนจะน าไปสร้างอนาคตท่ีมัน่คง
แจ่มใสถา้สถานศึกษาสอนวิชาการไดดี้ฝึกหดัให้รู้จกัหนา้ท่ีและความเป็นพลเมืองดีให้ไดผ้ลจริงๆ
พร้อมทั้งอบรมให้เขา้ใจในศาสนาด้วยก็นบัว่าให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถว้น โดยเฉพาะ

                                                 
6ภิญโญ สาธร, หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพว์ฒันาพานิช , 

2526), หนา้ 324. 
7อุทยั ธรรมเตโช, หลักบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: เจา้พระยาการพิมพ์, 2531), 

หนา้ 6. 
8สงวน สุทธิเลิศอรุณ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพอ์กัษรบณัิิต, 

2533), หนา้ 133. 
9ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์หมิตร

ออฟเซท, 2535), หนา้ 16. 
10สุมน อมรวิวฒัน์, กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ในโรงเรียนน ำร่อง: รูปแบบที่คัดสรร, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), หนา้ 1. 
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ความรู้วชิาการนั้นนอกจากจะท าให้บุคคลเฉลียวฉลาดมีโอกาสท่ีเปิดโลกกวา้งแลว้ยงัช่วยให้เขา้ใจ
ในศาสนาไดเ้ขา้ใจชดัเจนและกวา้งขวางเก้ือกลูการประพฤติปฏิบติัตามศาสนาไดถู้กตอ้งมัน่คงและ
ช่วยใหอ้นุชนเติบโตเป็นพลเมืองดีตลอดถึงไดเ้ป็นศาสนิกชนท่ีสมบูรณ์แบบ” 

สภาพทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 21 มีโรงเรียนจ านวน 56 โรง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 2,078 คนโดยทัว่ไปจะ
มีปัญหาใกลเ้คียงกนัไม่วา่จะในเร่ืองของงบประมาณจ านวนนกัเรียนจ านวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ
ต่อความจ าเป็นในการบริหารงานดา้นต่างๆวสัดุอุปกรณ์ครุภณัิ์ท่ีใชป้ระกอบในการจดัการเรียน
การสอนมีจ านวนจ ากดัท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการและโดยเฉพาะผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน ปีการศึกษา 2554 ท่ีผา่น
มาคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาองักฤษ อยู่
ในเกณิ์ค่อนขา้งต ่า ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพทางการเรียนของนกัเรียนซ่ึงมีผลยงัไม่น่าพอใจ
จากเหตุผลดงักล่าวน้ีผูศึ้กษาในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาโดยตรงมีหนา้ท่ีในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัโดยการสอนนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียน
มีความรู้ความสามารถและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 
ประกอบกบัสภาพของการบริหารของผูบ้ริหารบางคนให้ความสนใจและให้ความส าคญัต่อการ
บริหารงานวิชาการน้อยไป ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานวิชาการ รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ 
มากเกินไป ตลอดจนถึงปัญหาการละเลยต่อหน้าท่ีของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ปัญหาท่ีติดตามมาก็
คือท าให้การบริหารวิชาการในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากขาดความรู้
ความเขา้ใจในขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการวา่จะด าเนินการบริหารตามขอบข่ายไดอ้ยา่งไร 
จึงท าให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 ไม่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นการบริหารจดัการในสถานศึกษาประกอบกบัการท่ีรัฐบาลไดมี้การ
ปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติและใชภ้าวะ
ผูน้ าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาวะผูน้ ากับการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจวิจยับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบังานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21ซ่ึง
สามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารและพฒันางาน
วชิาการของสถานศึกษา ตลอดถึงการใชเ้ป็นแนวทางห้ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าไปพฒันาตนเองดว้ย
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดผลดีในการจดัการศึกษาให้ถูกตอ้งตามกรอบการ
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ปฏิรูปการศึกษาให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพและเต็มความสามารถเพื่อน าไปใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 2) การวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และ 3) การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา    
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย  
ธนญัชยั  สายสุด ไดศึ้กษาการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานีผลการวิจยัปรากฏว่าประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษามีผลต่อการบริหารงานวิชาการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ตั้งสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 มีความแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2,078 คน  
1.4.2 ขอบข่ำยด้ำนเนือ้หำ  
1. ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
2. ตัวแปรตำมได้แก่ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการได้จากการสังเคราะห์ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย1) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 2) การวดัผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน และ 3) การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ไดแ้ก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 21 จ านวน 56 โรงเรียน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง การด าเนินงานการบริหารงาน

วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต2111 
กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรหรือการสร้าง

หลกัสูตรใหม่โดยมีการวางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

กำรวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
คุณภาพของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉยั ตดัสินผลการเรียนรู้ โดยการน าผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นความรู้  ทกัษะ 
หรือประสบการณ์การท างาน การฝึกอาชีพมาเทียบโอนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

กำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำหมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ ผลิต
เลือกใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์เอกสารส่ิงพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ผู ้เรียนบรรลุ
จุดประสงคข์องการเรียนรู้  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึงบุคคลผู ้ด ารงต าแหน่งผู ้อ  านวยการโรงเรียนและรอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและรวมถึงผูรั้กษาการในต าแหน่งกรณีท่ีต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนวา่งใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2555  

ครูผู้สอน หมายถึงบุคคลท่ีท าหน้าท่ีสอนในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2555  

สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึงสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง การก าหนดขนาดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โดยยึดเกณิ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชจ้  านวนนกัเรียนเป็นเกณิ ์แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500 คน 
สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึงโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500–1,499 คน 
สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึงโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1500 คนข้ึนไป 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ทราบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  
1.6.2 ทราบขอ้มูลสารเทศเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา    

1.6.3 ได้แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  

1.6.4 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 น าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการพฒันา และ
บริหารงานวชิาการ ใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบสภาพการ
บริหารงานวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 การบริหารงานวชิาการ  
2.4 สภาพพื้นท่ีการวจิยั      
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
สังคมของมนุษย ์เป็นสังคมท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่ม หมู่เหล่า เป็นชุมชนขนาดต่าง ๆตั้งแต่

หมู่บา้น ต าบล เมืองและประเทศ จึงตอ้งมีการจดัระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่รอด สงบสุขและบงัเกิดความกา้วหน้า
ในชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดสถาบนัสังคมและมีการบริหารข้ึนมา 

สถาบนัสังคมท่ีจดัตั้งข้ึนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วดั โรงเรียนและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงตอ้งอ านวยความสะดวกหรือบริการเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกและความเจริญของ
สังคม โดยด าเนินภารกิจตามท่ีสังคมมอบหมาย ด้วยการจดัตั้ ง องค์การบริหาร ท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ ดงันั้น สังคมกบัองคก์ารบริหาร จึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยกจากกนัได ้

2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นความหมายของการบริหาร มีอยูส่องค าคือการบริหาร (Administration) และ

การจดัการ (Management)  
การบริหาร(Administration) มักจะใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหาร

ราชการ ส่วนค าว่า การจดัการ(Management) ใช้กบัการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งระดบับริหารในหน่วยงานราชการว่าผูบ้ริหาร(Administrators) ในขณะท่ีบริษทั ห้างร้าน 
ใชเ้รียกต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ(Manager) เน่ืองจากการศึกษาเป็นกิจการท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะและ
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จัดเป็นส่วนงานของทางราชการ จึงใช้เรียกช่ือผูด้  ารงต าแหน่งดังกล่าวว่าผูบ้ริหารการศึกษา 
(Education Administrators) หากปฏิบติังานเป็นหวัหนา้ในสถานศึกษา เรียกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(Academic administrators)ไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความหมายของ การบริหารไวด้งัต่อไปน้ี  

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter f. drucker) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้่า “การ
บริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดย
อาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  าภายในสภาพองค์การท่ีกล่าวนั้น ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกั
ขององค์การท่ีเขา้มาร่วมกนัท างานในองค์การ ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรด้านวตัถุอ่ืน ๆ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้ งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจใหก้บัสังคม”1  

แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ “การบริหารคือ
ด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของเป็น
อุปกรณ์การจดัการ”2 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) ไดใ้ห้วามหมายของการบริหารไวว้า่ “การ
บริหารหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์ด
อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งร่วมกนั” 3 

จากนกัวิชาการและนกัศึกษาศึกษาไดใ้ห้ความหมายการบริหารตามบริบท ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนั
ด าเนินกิจกรรมหรืองานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนั โดยอาศยักระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจยัอยา่งประหยดั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ
โดยมีปัจจยัส าคญัการบริหารท่ีส าคญัมี 4 อยา่ง ท่ี ไดแ้ก่  

1. คน (Man)  
2. เงิน (Money)  
3. วสัดุส่ิงของ (Materials)  

                                                 
1 Peter F, Drucker, อา้งใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช, 2523), หนา้ 6,  
2Harold koontz, อา้งใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช, 2523), หนา้ 6,  
3Herbert A, Simon, อา้งใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช, 2523), หนา้ 6,  
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4. การจดัการ (Management) 
ส่วนค าว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกัน

ด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจต
คติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่ 4  

2.1.2 ความหมายของทฤษฎ ี 
ค าวา่ ทฤษฎี เป็นค าท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในวงการนกัวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยผูส้นใจไดน้ า

ทฤษฎีเขา้สู่ภาคปฏิบติั โดยให้เหตุผลทฤษฎีเปรียบไดก้บัดาวเหนือ หรือเข็มทิศท่ีคอยบอกทิศทาง
ใหก้บัชาวเรือ หรือช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้
ความหมาย ทฤษฎี (Theory) วา่หมายถึง ความเห็น การเห็น การเห็นดว้ยลกัษณะท่ีคาดเอาตามหลกั
วิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์ หรือขอ้มูลในภาคปฏิบติั ซ่ึงเกิดข้ึนอย่างมี
ระเบียบ นอกจากน้ีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 

Good ไดใ้ห้ความหมายของทฤษฎีวา่ คือ “ขอ้สมมติต่าง ๆ (Assumption) หรือขอ้สรุปเป็น
กฎเกณฑ์ (Generalization) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากข้อสมมติทางปรัชญาและหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเสมือนพื้นฐานของการปฏิบัติ ข้อสมมติซ่ึงมาจาก การส ารวจทาง
วิทยาศาสตร์ การค้นพบต่าง ๆ จะได้รับการประเมินผล เพื่อให้มีความเท่ียงตรงตามหลัก
วทิยาศาสตร์และขอ้สมมติทางปรัชญาอนัถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของการสร้าง (Construction)” 5 

Kneller ไดใ้หค้วามหมายของทฤษฎีไว ้2 ความหมาย คือ  
1. ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ (Hypothesis) ซ่ึงไดก้ลัน่กรองแลว้ จากการสังเกตหรือทดลอง เช่น 

ในเร่ืองความโนม้ถ่วงของโลก  
2. ระบบขอความคิดต่าง ๆ ท่ีน ามาปะติดปะต่อกนั (Coherent)6 

                                                 
4ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 6, 
5Good อ้างใน ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 2, 
6Kneller,  อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 2, 
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Feigl ทฤษฎีเป็นขอ้สมมติต่าง ๆ ซ่ึงมาจากกระบวนการทางตรรกวทิยาและคณิตศาสตร์ ท า
ใหเ้กิดกฎเกณฑท่ี์ไดม้าจาก การสังเกตและการทดลอง7  

ธงชัย สันติวงษ์  ทฤษฎี หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมแนวความคิดและ
หลักการต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มก้อนและสร้างเป็นทฤษฎีข้ึน ทฤษฎีใด ๆ ก็ตามท่ีตั้งข้ึนมานั้น เพื่อ
รวบรวมหลกัการและแนวความคิดประเภทเดียวกนัเอาไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่8 

เมธี ปิลันธนานนท์ ได้กล่าวถึงหน้าท่ีหลักของทฤษฎี มี 3 ประการ คือ การพรรณนา 
(Description) การอธิบาย (Explanation) และการพยากรณ์ (Prediction 9  

จากเน้ือความดงักล่าวพอสรุปไดค้วามวา่ ทฤษฎี หมายถึง การก าหนดขอ้สันนิษฐาน ซ่ึงได้
รับมาจากวิธีการทางตรรกวิทยา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท าให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีไดม้าจากการ
สังเกต คน้ควา้และการทดลอง โดยใชเ้หตุผลเป็นพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจในความเป็นจริง
และน าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ ์

2.1.3 ทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา 
ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑ์มีการทดสอบและ

การสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจทฤษฎีเป็นเซท (Set) ของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัเป็นขอ้สรุป
อย่างกวา้งท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ถ้า
ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและ
สามารถน าไปประยกุตแ์ละปฏิบติัได ้ทฤษฎีมีบทบาทในการใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏทัว่ไปและ
ช้ีแนะการวจิยั 

ทฤษฎีทางการบริหารและววิฒันาการการบริหารการศึกษา 
ระยะท่ี 1 ระหวา่ง ค.ศ. 1887 – 1945 ยุคนกัทฤษฎีการบริหารสมยัดั้งเดิม (The classical 

organization theory) แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1. กลุ่มการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Scientific management) ของเฟรดเดอริก 

เทยเ์ลอร์ (Frederick taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวทิยาศาสตร์คือ จดัการบริหารธุรกิจ

                                                 
7Feigl,  อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 2, 
8ธงชัย สันติวงษ์, อา้งใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 2, 
9เมธี ปิลนัธนานนท์, อา้งใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 2, 
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หรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือน
เคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของต ารับ (The one best way) คือ
ประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงส าคญั 3 อยา่งคือ  

1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
1.2 ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 
1.3 หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน (Motivation) 
เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง Time and motion studies เวลา

และการเคล่ือนไหว เช่ือว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงวิธีเดียวท่ีดี
ท่ีสุด เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัท า ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ
ระบบการจา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลกัวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์สรุป
ง่าย ๆประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี   

1. การแบ่งงาน (Division of labors) 
2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 
3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
2. กลุ่มการบริหารจดัการ (Administration management) หรือ ทฤษฎีบริหารองคก์ารอยา่ง

เป็นทางการ (Formal organization theory ) ของ อังรี ฟาโยล (Henri fayol) บิดาของทฤษฎีการ
ปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหารทั้งFayol และTaylor จะเน้นตวับุคลปฏิบติังานวิธีการ
ท างาน ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองดา้น จิตวิทยา (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542 : 17) 
Fayol ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองหลกัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

2.1 หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญเฉพาะ
ทาง 

2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of command) 
2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดู้แลหน่ึงคนต่อ 6 คนท่ีจะอยูใ่ต้

การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู่เบ้ือง

ล่าง 
2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้น้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืดยาว

หลายระดบัมากเกินไป  
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2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Lline and 
staff division) 

3. ทฤษฎีบริหารองคก์ารในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ 
(Max weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย 

3.1 หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั  
3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ 
อยา่งไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงในดา้นขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชายืด

ยาวการท างานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกวา่ ระบบ (Red 
tape) ในดา้นขอ้ดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั การบงัคบับญัชา การเล่ือนขั้นต าแหน่งท่ีมี
ระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบนัระบบราชการก าลงัถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท าให้
เร่ิมมีปัญหา 

ระยะท่ี 2 ระหวา่ง ค.ศ. 1945 – 1958 ยคุทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ (Human relation) Follette ได้
น าเอาจิตวทิยามาใชแ้ละไดเ้สนอการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้3 แนวทางดงัน้ี 

1. Domination คือ ใชอ้  านาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั  
  2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม  
  3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหนา้ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทาง  

นอกจากน้ี Follette ใหท้ศันะน่าฟังวา่ การเกิดความขดัแยง้ในหน่วยงานเป็นความพกพร่อง
ของการบริหารการวิจยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon experiment) ท่ี เมโย (Mayo) กบัคณะ
ท าการวิจยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานว่าส่ิงแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงาน มีการ
คน้พบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ท่ีวา่ ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความส าคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. คนเป็นส่ิงมีชีวติ จิตใจ ขวญั ก าลงัใจและความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ท างานไม่นอ้ยกวา่เงิน 
3. การท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คบัท่ี

อยูไ่ดค้บัใจอยูอ่ยาก 
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ข้อคิดท่ีส าคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักด์ิศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด มนุษยสัมพนัธ์ 

ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบนั ยุคการใชท้ฤษฎีการบริหาร (Administrative theory) 
หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach)ยดึหลกัระบบงาน ความสัมพนัธ์
ของคน พฤติกรรมขององคก์าร ซ่ึงมีแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีหลาย ๆ คนไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนงัสือช่ือ The function of the 
executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยให้ความส าคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ
องคก์ารและเป้าหมายขององคก์ารกบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั  

2. ทฤษฎีของมาสโลว ์ว่าดว้ยการจดัอนัดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์ (Maslow – 
hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษยต์ั้งแต่ความตอ้งการดา้นกายภาพ 
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นการเคารพนบัถือและ
ประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสไดพ้ฒันาตนเอง
ถึงขั้นสูงสุดจากการท างานแต่ความตอ้งการเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการสนองตอบตามล าดบัขั้น 

3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas mc gregor theory X, theory Y ) เขาได้
เสนอแนวคิดการบริหารอยูบ่นพื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั ทฤษฎี 
X (The traditional view of direction and control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐานดงัน้ี  

1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  
2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง  
3. คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร  
4. คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
5. คนมกัโง่ และหลอกง่าย  
ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเน้นการใชเ้งิน วตัถุ เป็นเคร่ือง

ล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ 
ทฤษฎี Y (The integration of individual and organization goal) ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้สมติ

ฐานดงัน้ี 
1. คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  
2. คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ 
3. คนมีความคิดริเร่ิมท างานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  
4. คนมกัจะพฒันาวธีิการท างาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
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ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุม
ตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัจากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดระบบ
การบริหารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งใหอิ้สรภาพ  

4. อูชิ (Ouchi ) ชาวญ่ีปุ่นไดเ้สนอ ทฤษฎี Z (Z theory) (William g. ouchi) ทฤษฎีน้ีรวมเอา
หลกัการของทฤษฎี x , y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์
แต่มนุษยก์็รักความเป็นอิสระและมีความตอ้งการหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายของ
องค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การสรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ  

1. การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ  
2. การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
4. การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ10 
2.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎกีบัการปฏิบัติ  
ผูบ้ริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความ

เขา้ใจในเร่ืองของทฤษฎีและหลกัการบริหาร เพื่อจะไดน้ าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
ท างาน สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จคือผูท่ี้สามารถ
ประยกุตเ์อาศาสตร์การบริหารไปใชไ้ดอ้ยา่งมีศิลปะ นัน่เอง 

ส าหรับการบริหาร ในฐานะท่ีเป็นวิชาการสาขาหน่ึง มีลกัษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์
เช่นเดียวกบัศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวชิาท่ีมีการจดัระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา
มีองคแ์ห่งความรู้ หลกัการและทฤษฎี ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึงเป็น
ส่ิงท่ีน ามาศึกษาเล่าเรียนกนัได ้โดยน าไปประยุกตใ์ช้สู่การปฏิบติัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพส่วนตวั ของผูบ้ริหารแต่ละคน 

ส าหรับทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเขา้มาสู่การบริหารนั้น ไดมี้ผูคิ้ดคน้มากมาย แต่พบวา่ ยงัไม่มีทฤษฎี
ใดท่ีสามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์ในการบริหารงานไดห้มด อาจจ าเป็นตอ้งใชห้ลาย ๆ ทฤษฎีใน
การแก้ปัญหาหน่ึง หรือทฤษฎีหน่ึงซ่ึงมีหลกัการดีและเป็นท่ีนิยมมาก อาจไม่สามารถแก้ปัญหา
เล็กนอ้ย หรือปัญหาใหญ่ไดเ้ลย ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละปัญหา สภาพการณ์ของสังคม

                                                 
10ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั รามค าแหง, 2542), หนา้ 10 - 25, 
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และกาลเวลาท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม คู๊นท์ (Koontz) ได้กล่าวไวว้่าทฤษฎีหรือหลักในการ
บริหารงานนั้นจะดีหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ควรค านึงถึงลกัษณะของทฤษฎีในเร่ือง ต่อไปน้ี  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  
2. การช่วยวเิคราะห์งานเพื่อปรับปรุงพฒันา  
3. การช่วยงานดา้นวจิยัขององคก์ารใหก้า้วหนา้  
4. ตรงกบัความตอ้งการของสังคม  
5. ทนัสมยักบัโลกท่ีก าลงัพฒันา11 
ในการบริหารการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบติั ยงัไม่เป็นท่ียอมรับกนั

เท่าใดนกั ถึงแมว้า่ทฤษฎีจะเป็นตวัก าหนดกรอบ ส าหรับผูป้ฏิบติัและเป็นตวัก าหนดความรู้เพื่อช่วย
ใหก้ารตดัสินใจกระท าไปอยา่งมีเหตุผลและสามารถปฏิบติัไดจ้ริงก็ตาม การปฏิบติัท่ีอยูบ่นพื้นฐาน
ของวธีิการไดไ้ตร่ตรองแลว้เท่านั้นจึงจะเป็นการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีและวิจยัไม่ใช่เป็นการ
ปฏิบติัท่ีเกิด จากการหยัง่รู้อคติ ความศรัทธาหรืออ านาจหนา้ท่ี นกัทฤษฎีและนกัวิจยั จะใชว้ิธีการ
เชิงวิจยั จะใชว้ิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเขม้งวดกวา่ นกัปฏิบติั เพื่อความมีเหตุผล ส่วนนกัปฏิบติัจะ
ถูกบงัคบัโดยต าแหน่ง ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ีถึงแมจ้ะไม่ใช่วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ครบ
ทุกขั้นตอน แต่ก็ยงัถูกบงัคบัใหป้รับรับวธีิการใหเ้หมาะสม โดยมีการยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน  

ทฤษฎีจะเป็นตวัก าหนดทิศทางส าหรับการวิจยัและการช้ีแนะท่ีมีเหตุผลต่อการปฏิบติั 
ทฤษฎีจะถูกทดสอบขดัเกลาโดยการวิจยั เม่ือทฤษฎีผ่านการวิจยัแลว้ จึงน ามาประยุกต์ใช้กบัการ
ปฏิบติั ไม่มีการปฏิบติัใด ๆ ท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ในเม่ือทฤษฎีอยู่บนพื้นฐานของ
ตรรกวิทยามีเหตุผลแม่นย  าถูกตอ้งแลว้ การปฏิบติัก็จะมีเหตุผลและถูกตอ้งเช่นเดียวกนั การปฏิบติั
จึงสร้างมาให้เห็น ทฤษฎีเป็นเหตุผลท่ีวา่ท าไมตอ้งศึกษาทฤษฎี การศึกษาทฤษฎีก็เพราะจะให้การ
ปฏิบติัไดผ้ลจริง  

ดงันั้น จึงขอเสนอแนะใหท้่านผูบ้ริหารทุกท่านไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ไดส้ละเวลา
เพื่อส ารวจตนเอง ส ารวจงานท่ีรับผิดชอบว่า ท่านเป็นผูห้น่ึงหรือไม่ ท่ีไดป้ระยุกต์เอาศาสตร์และ
ศิลป์ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว เม่ือนั้นคุณภาพของผลผลิตท่ีเกิดข้ึน คงจะน าความภาคภูมิใจมาสู่ท่านและองค์กร
อย่างแน่นอนในการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีหลกัและกระบวนการบริหาร การบริหาร
การศึกษา หลกัการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหาร

                                                 
11Harold koontz, อา้งใน สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 10,  
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สถานศึกษามีความเหมาะสมผูเ้ขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
มุมมองในการบริหารสถานศึกษายิง่ข้ึนต่อไป    
   

2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
2.2.1 ความหมายของสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ .2547 ได้ให้

ความหมายของค าวา่ สถานศึกษาวา่ “หมายความวา่สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั วิทยาลยัชุมชน สถาบนั
หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง” 12 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการบริหารตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดว่า “ให้โรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของ
สถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวุฒิ โดยให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

2.2.2 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การจดัโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียน จดัตามการจดัระบบโครงสร้าง

และกระบวนการจดัการศึกษาตามหลกัการพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 ท่ีให้ระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษามี
เอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบติั และมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีและโรงเรียนทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทัว่ไป การกระจายอ านาจดงักล่าว ท าให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ก าหนด
ขอบข่ายอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการศึกษาภายในโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

                                                 
12กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ,ศ, 2547, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 23, 



18 
 

1. กลุ่มการบริหารวิชาการ มีขอบข่ายอ านาจหนา้ท่ี คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนและการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการ แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาการส่งเสริมการศึกษา
เด็กพิเศษ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

2. กลุ่มการบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายอ านาจหน้าท่ี คือ การจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน
และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงินการ
บริหารบญัชีและการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

3. กลุ่มการบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายอ านาจหน้าท่ี คือ การวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
วนิยัและการรักษาวนิยั การออกจากราชการ 

4. กลุ่มการบริหารทัว่ไป มีขอบข่ายอ านาจหน้าท่ี คือ การด าเนินงานธุรการ งานเลขา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสาน
และพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การ
จดัท าส ามะโนผูเ้รียน งานการศึกษาภาคบงัคบัและการรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษางานส่งเสริมงาน
กิจการนกัเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา งานประสานราชการกบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงานงานบริการสาธารณะ 
งานส่งเสริม สวสัดิการสวสัดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานจดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบั
กิจการของสถานศึกษาและงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน โดยให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาบริหาร
กิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของทาง
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ราชการและของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา
และส่วนราชการ13 

จากเน้ือความดงักล่าวพอสรุปไดค้วามว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระบบ
โครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและ
การบริหารงานทัว่ไป สอดคลอ้งกบัหลกัการมีเอกภาพดา้นนโยบายและความหลากหลายในการ
ปฏิบติัและให้โรงเรียนมีอิสระในการก าหนดความตอ้งการ ด าเนินการและตดัสินใจเก่ียวกบัการ
บริหารงานไดโ้ดยอิสระในรูปแบบการบริหารโดยองคค์ณะบุคคล  คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถุประสงคข์องทางราชการและ
โรงเรียน 
 

2.3 การบริหารงานวชิาการ 
2.3.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในการวิจยัคร้ังน้ีจะกล่าวถึงความหมายของงานวิชาการ 

ความส าคญัของงานวิชาการและขอบข่ายงานวิชาการ เป็นงานส าคญัในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน โรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการบริหารงานวิชาการ เพราะ
เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายการจดัการศึกษาของชาติ 

การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ งานวิชาการเป็นงานหลกัท่ี
ส าคญัท่ีสุดของโรงเรียนและผูบ้ริหารสถานศึกษา มีนกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้
ความหมายของการบริหารวชิาการไว ้ดงัน้ี 

รุ่ง ลอยเลศิ ไดใ้หค้วามหมายของงานวชิาการวา่ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนและการ
จดักิจกรรมทุกอยา่งภายในโรงเรียนใหเ้กิดความรู้และการศึกษาของเด็ก 14 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง เป็นการจดั
กิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีคุณภาพให้เกิด

                                                 
13กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ,ศ,2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่2) พ,ศ,2545, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 24, 
14รุ่ง ลอยเลิศ, การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา, (เชียงใหม่ : 

ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หอ้งสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่, 2543), หนา้ 20, 
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ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนจากความหมายของนกัการศึกษาท่ีกล่าวมาอาจสรุปความหมายของงาน
วชิาการ15  

รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม ไดใ้ห้ความหมายของงาน วิชาการวา่ หมายถึง เป็น
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน ให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตร อยา่งมีประสิทธิภาพ16  

กมล ภู่ประเสริฐ ไดใ้ห้ความหมายของงานวิชาการวา่ หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ สถานศึกษา17  

จากเน้ือความดงักล่าวพอสรุปได้ว่า การบริหารกิจกรรมทุกอย่างทางด้านวิชาการ ใน
สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การปรับปรุงพฒันาการเรียนสอน ให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
สถานศึกษา 

2.3.2 องค์ประกอบส าคัญของการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีมีความส าคญัยิ่ง เป็นงานหัวใจหลกั ของ

สถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ข้ึนอยูก่บังานวิชาการเป็นส าคญั ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นงาน
ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพและช่วยอ านวยความสะดวกแก่งานวิชาการ และ
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบข่ายท่ีกวา้ง ตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ้ ประกอบดว้ย 17 ดา้น ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน ามาสังเคราะห์ จากนกัวิชาการท่ีไดศึ้กษา 
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีผู ้
ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดงัต่อไปน้ี  

                                                 
15ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์ 

จ  ากดั, 2543), หนา้ 2, 
16รุจีร์  ภู่สาระ และ จันทรานี  สงวนนาม , การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2545), หนา้ 56, 
17กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เมธี

ทิปส์ จ  ากดั, 2545), หนา้ 6, 
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2.3.2.1 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ สกุล กังวานไกล ไดศึ้กษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ปรากฏว่าประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย ดา้นงานพฒันาสาระหลกัสูตร ดา้นการ
นิเทศการศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน18 

2.3.2.2 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ สุรชาติ นนทะแสน ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม พบวา่ มีการ
บริหารงานวิชาการท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การวดัผล ประเมินผล และ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา19  

2.3.2.3 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ ศิริพร จันทโชติ ได้ศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาของเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่โรงเรียนมีการบริการงาน
วิชาการ ดงัน้ี 1) ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ มีการน าแนวทางและแผนการจดั
ประสบการณ์มาปรับปรุงหรือพฒันาก่อนน าไปใช้โดยปรับเน้ือหาและกิจกรรมให้เขา้กบัโรงเรียน
และชุมชน 2) ดา้นการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน จุดเนน้
ของกิจกรรมคือ จดัใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการของเด็กลกัษณะเนน้ในตวัเด็ก คือ การช่วยเหลือ
ตนเอง ความมีระเบียบและความรับผิดชอบ มีการจดัมุมเล่น/มุมหนงัสือไวใ้นห้องเรียน โรงเรียน
ส่วนใหญ่ส่งครูอบรม ศึกษาดูงานเก่ียวกบัส่ือและให้ครูผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง มีการติดตาม
ประเมินผลโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ดา้นการนิเทศภายในและประชุมอบรมทาง
วิชาการ กิจกรรมท่ีจดัมากท่ีสุดคือ การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน การประชุมอบรมครูส่วนใหญ่ครู
ตอ้งการได้รับการนิเทศเก่ียวกบัวิธีจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการเขา้รับการอบรมกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจดัมีการติดตามประเมินผลโดยให้ผูรั้บการอบรมรายงานผลทางวิชาการในการ

                                                 
18สกุล กังวานไกล , “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียน

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ”, วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ค รุ ศ า ส ต ร มห า บั ณฑิ ต , ( บัณ ทิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2542, หนา้ 84, 

19สุรชาติ นนทะแสน, คู่ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2542, หนา้ 74,  
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ประชุมครู 4) ดา้นการวดัผลประเมินผล จดัให้มีการอบรมสัมมนาแก่ครูให้มีความรู้ดา้นการวดัผล 
วธีิท่ีใชม้ากคือ การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู20     

2.3.2.4 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ พิเชฏฐ์ คงปัตถา ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีการจดั การควบคุม ติดตามและพฒันาการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 
ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผนงานวิชาการ มีการประเมินผลการวางแผนโดยสรุปและรายงานผลเม่ือ
ส้ินปีการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร โดยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
มีหลกัการจดัครูเขา้สอนโดยจดัตามความสามารถและความถนดัของครู 4) ดา้นการนิเทศการศึกษา
มีการมอบหนา้ท่ีการนิเทศให้ผูช่้วยผูบ้ริหาร 5) ดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรโดยจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ 6) ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน มีการเก็บ
รักษาส่ือโดยใหค้รูผูส้อนเก็บเอง 7) ดา้นหอ้งสมุดมีการประเมินผลการใชห้้องสมุด โดยประเมินผล
จากสถิติผูม้าใช้ห้องสมุดและ 8) ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการประเมินผลการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยตรวจสอบผลการเรียนใน
แต่ละภาคเรียน 21  

2.3.2.5 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ อภินันท์ นาเลาห์ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั 

                                                 
20ศิริพร จนัทะโชติ, “สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาของ

เอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2543, หนา้ 49, 

21พิเชฏฐ์ คงปัตถา, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
ก รุง เทพมหานคร”, วิทยา นิพนธ์ค รุศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2544, หนา้ 63,  
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ขอนแก่น พบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา22 

2.3.2.6 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ วรวุธ ดาวงษา ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ สภาพปัจจุบนัการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 1) การวดัและการประเมินผล 2) การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และ 4) การแนะแนว23  

2.3.2.7 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ แสงเดือน มาลีรักษ์ ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) ดา้นงาน
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 2) ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
และ3) งานหอ้งสมุด24  

2.3.2.8 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ ส าเริง แสงทนั ไดศึ้กษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วงชั้นท่ี 1 
และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
พบวา่ ครูวิชาการมีทรรศนะต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วงชั้นท่ี 1 
และ 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียจาก
สูงสุดไปหาต ่าสุด ไดแ้ก่ 1) งานดา้นการเรียนการสอน 2)งานดา้นการวดัผลและประเมินผล 3)งาน

                                                 
22อภินนัท์ นาเลาห์, “สภาพการบริหารงานวิชาการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ,ศ, 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวดัขอนแก่น”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2545, หนา้ 57, 

23วรวุธ ดาวงษา , “การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 : รายงานการศึกษาอิสระ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, หนา้ 72, 

24แสงเดือน มาลีรักษ์, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1: รายงานการศึกษาอิสระ”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, หนา้ 68,  
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ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 4) งานดา้นนิเทศภายใน 5) งานดา้นห้องสมุด 6) งานดา้น
การประชุมอบรมทางวชิาการ และ 7) งานดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน25  

2.3.2.9 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ จิระศักดิ์ อินทร์หอม ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวา่ การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล
ประเมินผล 4) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา26  

2.3.2.10 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ทศันะของ วสันต์ ปรีดานันต์ ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปนอ้ย คือ 1) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2) การวดัผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน 3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4) การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ และ 7) การแนะแนวการศึกษา27 

ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัของการบริหารงานวิชาการจากทศันะหรือจาก
ผลการวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์ดงัตารางท่ี 2.1 โดย

                                                 
25ส าเริง แสงทนั, “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 

ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร), 2548, หน้า 
61-63, 

26จิระศกัด์ิ อินทร์หอม, “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ)์, 2548, หนา้ 83, 

27วสันต์ ปรีดานนัต์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี), 2554, หนา้ บทคดัยอ่, 
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ประเด็นท่ีมีสาระเดียวกนั แต่ใชค้  าต่างกนั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดช่ือท่ีเป็นกลางหรือเลือกใชค้  าใดค าหน่ึง
เป็นช่ือองคป์ระกอบแลว้แสดงค าท่ีมีความหมายเหมือนกนันั้นในตารางสังเคราะห์ดว้ย ทั้งน้ี เพื่อ
ก าหนดเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบสภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

องค์ประกอบของสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สก
ุล 

กงั
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นไ
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ตอ

 

นน
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โช
ติ 

พเิ
ชษ

ฐ์ 
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เลา
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กษ์

 
ส า
เริง

 

แส
งท

ัน 
จิร
ะศั

กด
ิ์ 

อนิ
ทร์

หอ
ม 

วสั
นต์

 

ปรี
ดา
นัน

ท์ 
รว
ม 

1. ด้านการพฒันาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

          2 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

          4 

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

          8 

4. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้           4 
5. ด้านการวัดผลประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

          7 

6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใน สถานศึกษา 

          2 

7. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่ง
เรียนรู้ 

          4 

8. ดา้นการนิเทศการศึกษา            4 
9. ดา้นการแนะแนว           2 
10. ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ มาตรฐานการศึกษา  

          1 

11. ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพฒันางานวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน 

          1 
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12. การพัฒนาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  

          5 

รวม 3 2 4 8 2 4 3 7 4 7  
 

จากตารางท่ี 2. 1 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของสภาพการบริหารงานวิชาการ ผูว้ิจยัได้
ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า เป็น
องค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของการปฏิรูปการศึกษาไทย และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ในระดบัความถ่ีตั้งแต่ 5 ข้ึนไปพบว่า 
องคป์ระกอบของสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได ้3 องค์ประกอบ ท่ีจะ
ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดัผลประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน และ การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

2.3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบของสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2.3.3.1 นิยามเชิงปฏิบติัการของการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
สงัด อุทรานันท์ กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรข้ึนมา

ใหม่ หรือจดัท าหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดีข้ึนกล่าวโดยสรุป การพฒันาหลกัสูตร มีความหมายได ้ 2 
นยั คือ จดัท าหลกัสูตรข้ึนใหม่ และปรับปรุงหลกัสูตรเดิมใหส้มบูรณ์ข้ึน 28 

ปราณ ีสังขะตะวรรธน์ และ ศิริวรรณ ศรีหพล แสดงทศันะเก่ียวกบั “ การพฒันาหลกัสูตร” 
หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ ตามท่ีสถานศึกษา ก าหนดและตามท่ีครูสอน29  

วชัิย วงษ์ใหญ่ กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การพยายามวางโครงการท่ีจะ ช่วยให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้30  

                                                 
28สงดั อุทรานนัท,์ พืน้ฐานและหลกัการพฒันาหลกัสูตร, (พิมพค์ร้ังท่ี 3), (กรุงเทพมหานคร 

: มิตรสยาม, 2532), หนา้ 33, 
29ปราณี สังขะตะวรรธน์ และ ศิริวรรณ ศรีหพล, การออกแบบหลักสูตร, ในประมวลสาระ

ชุดวิชาการพฒันาหลกัสูตรและวิทยวิธีการสอน, (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2545), หนา้ 97 – 98, 

30วชิยั วงษใ์หญ่, พฒันาหลกัสูตรและการสอน : มิติใหม่, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, 
2525), หนา้ 25, 
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นิรมล ศตวุฒิ ให้ความเห็นว่า การพฒันาหลกัสูตรมิไดห้มายความเฉพาะการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมตวัหลกัสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการแต่เพียงอยา่งเดียว รวม
ความถึงการพฒันาองคป์ระกอบท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของหลกัสูตรอีกหลายประการ กล่าวคือ  

1. การพฒันาสาระความรู้ และประสบการณ์ประกอบเน้ือหาวชิา  
2. การพฒันาหลกัสูตรวชิาอาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
3. การพฒันาส่ือการสอนประกอบหลกัสูตร ไดแ้ก่ แผนการสอน โครงการ เอกสาร และ

วสัดุประกอบการสอน อุปกรณ์ประกอบการสอน เคร่ืองมือประเมินผล เป็นตน้ 31 
จากค าจ ากัดความ นิยาม ของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า การพฒันา

หลกัสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุงหลกัสูตร หรือ การสร้างหลกัสูตรใหม่ โดยมีการ
วางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  

2.3.3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการของการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ความหมายของการวดัผล (Measure) 

ทวิตัถ์ มณโีชติ ไดนิ้ยาม การวดัผล วา่ เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทน
ปริมาณหรือคุณภาพของคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นเป็น
ผลมาจากการกระท าหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกนั เช่น การวดัผลการ
เรียนรู้ ส่ิงท่ีวดัคือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน32 

แก้วตา คณะวรรณ ให้นิยามวา่ การวดัผล หมายถึง ขบวน การท่ีจะน ามาซ่ึงตวัเลข จ านวน 
ปริมาณ โดยจ านวนหรือปริมาณนั้นมีความหมายแทนพฤติกรรมอยา่งหน่ึงหรือแทนผลงานท่ีแต่ ละ
คนแสดงปฏิกิริยาโตต้อบส่ิงเร้าออกมา 33 

 
 

                                                 
31นิรมล ศตวุฒิ, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2548), หนา้ 32, 
32 ทิวตัถ์ มณีโชติ, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2549), หนา้ 20, 
33แกว้ตา คณะวรรณ, หลกัการของหลกัสูตร, (พิมพค์ร้ังท่ี 2), (ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2524), หนา้ 5, 
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สุภาพ วาดเขียน ให้นิยามว่า การวดัผล หมายถึง กระบวนการท่ีก าหนดจ านวน ตวัเลข
ใหก้บัวตัถุส่ิงของ หรือบุคคล ตามความหมายท่ีจะวดัสอบ และเปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างท่ี
ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีจะวดันั้น ๆการวดัผลเป็นการพิจารณาหรือตีค่าขอ้มูลในรูปตวัเลข34 

ธ ารง บัวศรี การวดัผล หมายถึง การใช้เคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีจะคน้หา หรือการ
ตรวจสอบเพื่อให้ไดป้ริมาณ จ านวน หรือคุณภาพ ท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรม หรือผลงาน ท่ีแต่
ละคนแสดงออกมา จากความหมายท่ีไดก้ล่าวมา 35 

โดยสรุปไดว้า่ การวดัผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงตวัเลข หรือสัญลักษณ์ ท่ีมี
ความหมายแทนคุณลกัษณะ  หรือคุณภาพของส่ิงท่ีวดั โดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพหา
รายละเอียดส่ิงท่ีวดัวา่มีจ  านวนหรือ ปริมาณเท่าใด ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 

นงลักษณ์ วิรัชชัย นิยาม การประเมิน หมายถึงกระบวนการท่ีมีระบบซ่ึงประกอบดว้ยการ
วดัและการตดัสิน (Judgement) คุณค่าส่ิงท่ีประเมินนั้นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ (criteria) ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร ในการประเมินนกัประเมินอาจใช้การทดสอบ หรือการประเมินค่าร่วม
ดว้ยก็ได้36  

ทิวัฒน์ มณีโชติ นิยาม การประเมินผล ว่า เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น า
ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีได้จากการวดัมาตีค่าอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ เช่น โรงเรียนก าหนดคะแนนท่ีน่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไวท่ี้ร้อยละ 60 นกัเรียนท่ี
สอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 60 % ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไวห้ลาย
ระดบั เช่น ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 40 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ร้อยละ 40-59 อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้
ร้อยละ 60-79 อยูใ่นเกณฑ์ดี และร้อยละ 80 ข้ึนไป อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่
เป็นการประเมิน  (Evaluation) เป็นการประเมินตัดสิน มีการก าหนดเกณฑ์ชัดเจน (Absolute 
criteria) เช่น ไดค้ะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป ตดัสินวา่อยูใ่นระดบัดี ไดค้ะแนนร้อยละ 60 – 79 ตดัสิน
วา่อยูใ่นระดบัพอใช ้ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ตดัสินวา่อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง evaluation จะใช้
กบัการประเมินการด าเนินงานทัว่ๆ ไป เช่น การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การ
ประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) ส่วน Assessment เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ใช้
เกณฑเ์ชิงสัมพนัธ์ (Relative criteria) เช่น เทียบกบัผลการประเมินคร้ังก่อน เทียบกบัเพื่อนหรือกลุ่ม

                                                 
34สุภาพ วาดเขียน, หลกัสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ,์ 2518), หนา้ 2. 
35ธ ารง บวัศรี, ทฤษฎีหลักสูตรและการออกแบบพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ธนวชัการ

พิมพ,์ 2542), หนา้ 1. 
36นงลกัษณ์ วรัิชชยั, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั. 
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ใกล้เคียงกนั Assessment มกัใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ประเมินตนเอง (Self Assessment)37 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ให้ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) วา่ การประเมินผล
เป็นการตดัสินค่านิยมของการกระท า 38 

สมหวัง พิธิยานุวัตน์ ให้ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) ว่า การประเมินผล 
คือกระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ โดยเปรียบกบัเกณฑม์าตรฐาน39  

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ ให้ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) ว่า การ
ประเมินผลหมายถึงกระบวนการตดัสินความส าคญัของ ปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงกบักระบวนการอีก
อยา่งหน่ึง โดยใชม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้40 

สรุปไดว้่า การประเมินผล หมายถึงกระบวนการท่ีกระท าต่อจากการวดัผล แลว้วินิจฉัย
ตดัสิน ลงสรุปคุณค่าท่ีไดจ้ากการวดัผลอยา่งมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตดัสินใจวา่ส่ิง
นั้นดีหรือเลว เก่งหรืออ่อน ไดห้รือตก เป็นตน้ 

ความหมายของการเทยีบโอนผลการเรียน 
ส านกังานปฏิรูปการศึกษา ให้ค  าจ  ากดัความวา่ การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน า

ผลการเรียนผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นความรู้ทกัษะหรือประสบการณ์การท างานการฝึกอาชีพมาเทียบ
โอนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อเน่ืองตามหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียน41 

ส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมายไวว้่า การเทียบโอนผลการเรียนเป็นเคร่ืองมือในการ
เช่ือมโยงผลการเรียนรู้ท่ีหน่วย งานต่าง ๆ ร่วมจดัการศึกษาและเช่ือมโยงผลการเรียนรู้จากวิธีการ

                                                 
37ทิวฒัน์ มณีโชติ, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั. 
38ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ์, การพัฒนาหลักสูตร, ใน ประมวลสาระชุดวิชา การประเมิน

หลกัสูตร และการเรียนการสอน, (นนทบุรี : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545),
หนา้ 62. 

39สมหวงั พิธิยานุวตัน์, การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนน าร่อง : รูปแบบที่คัดสรร, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 3. 

40บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, นวัตกรรมการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุน้ส่วนจากดัเอสอาร์พร้ินต้ิง, 2526), หนา้ 5. 

41ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ปฏิรูปศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สพฐ, 2544) ,
หนา้ 92-98.  
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เรียนท่ีหลากหลาย รวมทั้งจากการประกอบอาชีพและประสบการณ์ต่าง ๆ และเป็นกลไกส าคญัใน
การส่งเสริมให้บุคคลมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอด ชีวิตเม่ือบุคคลตระหนกัและรับรู้วา่ส่ิงท่ีได้
เรียนรู้มานั้น สามารถน ามาเพิ่มคุณค่าโดยการเทียบโอนเป็นผลการเรียน นบัเป็นผลพลอยไดจ้าก
การเรียนรู้ นอกเหนือจากการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นไปแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพ พฒันาการ
ท างานใหดี้ข้ึน หรือแมก้ระทัง่การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั42 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็น ความรู้ทกัษะ 
หรือประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อธัยาศยั หรือผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ  ตามอธัยาศยั การฝึก อาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน มาเทียบโอนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อเน่ืองในหลกัสูตรใดหลกัสูตร
หน่ึงในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัอุดมศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญา43 

จากค าจ ากดัความของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอสรุปๆไดว้า่ การวดัผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณภาพของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉัย 
ตดัสินผลการเรียนรู้ โดยการน าผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์การท างาน 
การฝึกอาชีพมาเทียบโอนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

2.3.3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการของ การพฒันาส่ือ นวตักรรม และส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
ความหมายของค าว่า “การพฒันา”  
ค าวา่ “การพฒันา” (Development) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกบั ความหมายของ

ค าวา่ “การพฒันา” ดงัน้ี “ ค าวา่ การพฒันา คืออยา่งไร ก่อนอ่ืนเราตอ้งทราบวา่ มุ่งให้เกิดความเจริญ
มัน่คงกา้วหนา้ มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย ดงันั้นทุกคนจึงมุ่งท่ีจะพฒันา “การพฒันา” คือ การ

                                                 
42ส านักงานส งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, “แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551”, (กรุงเทพมหานคร :ไฟวไ์อเดีย 2008 พบัลิชช่ิง, 2551),
หนา้ 4. 

43ส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสารแนว
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานแลกัารศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดับต ่ากว่า
ปริญญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2554), หนา้ 64. 
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แสวงหาชีวิตท่ีดีกวา่อยา่งเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติ การพฒันาเป็นสิทธิ และหนา้ท่ีของทุก
คน”44 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 อธิบายความหมายของการพฒันาวา่ “การ
พฒันา” หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความกา้วหนา้ ความรุ่งเรือง  

จากความหมายท่ีนกัวิชาการให้ไว ้จึงพอสรุปไดว้า่ “การพฒันา” จึงหมายถึงกระบวนการ
ในการเปล่ียนแปลงสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ 
ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคทางการเมือง และการรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง ดว้ยวิธีการพฒันาท่ีสมดุล ใชว้ิธีการบริหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประเทศ
กา้วหนา้ และ ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้

ความหมายของส่ือ 
อนุศักดิ์ สมิตสันต์ ให้ทศันะเก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอน ไวว้่า แต่เดิมนั้นใช้ค  าว่า 

อุปกรณ์การสอน (Teaching Aids) เนน้ถึงส่ิง ท่ีน ามาใชช่้วยประกอบในการสอน แต่ต่อมาพิจารณา
เห็นวา่ ส่ิงท่ีน ามาใชช่้วยในการสอนนั้น ส่วนใหญ่ตอ้งใชป้ระสาทตา และประสาทหูเพื่อการรับรู้ 
จึงหันมาใชค้  าวา่ โสตทศันอุปกรณ์หรือ โสตทศันูปกรณ์ (Audio-Visual Aids) ต่อมาเม่ือมีการ
พิจารณารูปแบบของการเรียนการสอนว่า เข้าลักษณะของกระบวนการ  ส่ือความหมาย 
(Communication Process) มีองคป์ระกอบครบ ไดแ้ก่ ครูผูส้อนซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น ผูส่้ง เน้ือหาวิชา
ตามหลกัสูตร คือ สาร อุปกรณ์การเรียนการสอนและวิธีการ คือ ส่ือผูเ้รียน คือ ผูรั้บ ซ่ึงส่ือท่ีวา่น้ีก็
คือตวักลางนัน่เอง ดว้ยเหตุและผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดมี้การน าค าวา่ ส่ือ (Medias) มาใชแ้ทนค าวา่ 
อุปกรณ์ และเน่ืองจากเนน้ท่ีตวัผูส้อนเป็นส าคญั จึงเรียกวา่ ส่ือการสอน (Teaching Medias) จนถึง
ในยุคปัจจุบนั การจดัการศึกษาไดห้นัมามุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน ค าท่ีใชเ้รียกกนัวา่ ส่ือการ
เรียน (Learning Medias) จึงเกิดข้ึน 45  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ส่ือการเรียนการสอน จึงหมายถึง ส่ิงท่ีช่วยในการเรียนรู้ ท่ี
ครูผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้ เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

                                                 
44รวมพระบรมราโชวาท, “การพัฒนาต้องมาจากประชาชน”, (กรุงเทพมหานคร : เวที

ชาวบา้น, 2550), หนา้ 34. 
45อนุศกัด์ิ สมิตสันต์, มิติที่ 3 นวกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), หนา้ 179-180. 
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ความหมายของ นวตักรรมทางการศึกษา 
การน านวตักรรมมาใช้ในวงการศึกษาเรียกว่า “นวตักรรมการศึกษา” (Educational 

Innovation) หมายถึง นวตักรรมท่ีช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงในการเรียนดว้ย 
นวตักรรมเหล่านั้น ทั้งยงัประหยดัเวลาในการเรียนไดอี้กดว้ย  

“นวตักรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน 
หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทนัสมยัและใช้ได้ผลดียิ่งข้ึน เม่ือน า 
นวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กวา่เดิม ทั้งยงั
ช่วย ประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 

“นวตักรรม” (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลวา่ ท าส่ิงใหม่
ข้ึนมา ความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบ ใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”
การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเราให้
กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม” แนวความคิดน้ีไดถู้กพฒันาข้ึนมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นไดจ้าก
แนวคิดของนกัเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of 
Economic Development,1934 โดยจะเนน้ไปท่ีการสร้างสรรค ์การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อนัจะน าไปสู่การไดม้าซ่ึง นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) 
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั นวตักรรมยงัหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และน าไป
ปฎิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง อีกดว้ย 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ ไดใ้ห้ความหมาย “นวตักรรม” ไวว้า่หมายถึง วิธีการปฎิบติัใหม่ๆ ท่ี
แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ๆ ข้ึนมาหรือมีการปรับปรุงของเก่า
ให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการ ทดลอง พฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แล้วว่าไดผ้ลดี
ในทางปฎิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน46 

จรูญ วงศ์สายัณห์ ไดก้ล่าวถึงความหมายของ “นวตักรรม” ไวว้า่ “แมใ้นภาษาองักฤษเอง 
ความหมายก็ต่างกนัเป็น 2 ระดบั โดยทัว่ไป นวตักรรม หมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเป็น
ผลส าเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพื่อจะน าส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีท า

                                                 
46ไชยยศ เรืองสุวรรณ, เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแผนปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช, 2526), หนา้ 14. 
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อยูเ่ดิมแลว้ กบัอีกระดบัหน่ึงซ่ึงวงการวทิยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ไดพ้ยายามศึกษาถึงท่ีมา ลกัษณะ 
กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยูต่่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ค าวา่ นวตักรรม มกัจะหมายถึง ส่ิงท่ีไดน้ า
ความเปล่ียนแปลงใหม่เขา้มาใช้ได้ผลส าเร็จและแผ่กวา้งออกไป จนกลายเป็นการปฏิบติัอย่าง
ธรรมดาสามญั47  

“นวตักรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวตักรรมท่ีจะช่วยให้การศึกษา 
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมการศึกษา และประหยดัเวลาในการ
เรียนไดอี้กดว้ย ในปัจจุบนัมีการใชน้วตักรรมการศึกษามากมายหลายอยา่ง ซ่ึงมีทั้งนวตักรรมท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายแลว้ และประเภทท่ีก าลงัเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Aids Instruction) การใชแ้ผน่วิดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video) ส่ือหลายมิติ  
(Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่าน้ี เป็นตน้48  

สรุปไดว้่า “นวตักรรมทางการศึกษา” หมายถึง การน าเอาส่ิงใหม่ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของ
ความคิดหรือการกระท า รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ก็ตามเขา้มาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะ
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้ระบบการจดัการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการ 

ความหมายของเทคโนโลยทีางการศึกษา  
กิดานันท์ มลิทอง ให้ทศันะเก่ียวกบั เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เป็น

การรวบรวมค าท่ีมีความหมาย สมบูรณ์ของค าสองค าเขา้ดว้ยกนั คือ “เทคโนโลยี” และ “การศึกษา” 
เราทราบแลว้วา่ เทคโนโลยีหมายถึงการน าความรู้หรือศาสตร์ต่างๆ มาประยุกตเ์ป็นระบบเพื่อใช้
ปฏิบติัในการ แกปั้ญหา การศึกษาหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์และ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของสังคม49  

                                                 
47จรูญ วงศส์ายณัห์, การศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร : วฒันา

พานิช, 2520), หนา้ 37. 
48บุญเก้ือ ควรหาเวช, นวตักรรมการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : หจก. เอสอาร์

พร้ินต้ิง, 2543), หนา้ 45. 
49กิดานนัท ์มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพค์ร้ัง ท่ี 2 ปรับปรุงเพิ่มเติม 

(กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจากดัอรุณการพิมพ,์ 2543), หนา้ 120-122. 
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สุมนา ระบอบ ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของเทคโนโลยกีารศึกษาวา่ เป็นการพฒันาและประยุกต์
ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ให้สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ไดอ้ย่าง เหมาะสม เพื่อสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของคนใหดี้ยิง่ข้ึน50 

หรรษา นิลวิเชียร ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเราใชก้นัทัว่ๆ ไป หมายถึง การ
ระดบัสรรพความรู้ท่ีมีเหตุผล  พิสูจน์ได้ มาประยุกต์ให้เป็นระบบท่ีดี สามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงเพื่อ แก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) ของการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดดว้ยการใช้ ทรัพยากรอยา่งประหยดั เทคโนโลยีการศึกษาเป็นระบบซ่ึงในอดีต
ของต่างประเทศจดัอยูใ่นระดบัเทคโนโลยี จกัรกล เทคโนโลยีการศึกษาของต่างประเทศขณะน้ีได้
พฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัเทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ ปัจจุบนัประเทศไทยพฒันาเทคโนโลยีการศึกษาจาก
ระดบัเทคโนโลยีธรรมชาติให้ เทคโนโลยีการศึกษากลบัลงมาสู่เทคโนโลยีสังคมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และพยายามเขา้สู่ เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเพื่อเอาอยา่งในต่างประเทศในอดีต และ
หลกัฐานยืนยนัวา่เทคโนโลยี การศึกษาของไทยในอดีตเป็นเทคโนโลยีธรรมชาติจะดูไดต้ั้งแต่คร้ัง
พุทธกาลสมเด็จพระพุทธ สัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ในป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัโดยพระพุทธ องคไ์ดท้รงวิเคราะห์ดว้ยญาณพบวา่ ปัญจวคัคียเ์ป็นผูท่ี้เสมือนบวัปร่ิมน ้ า
พร้อมท่ีจะชูดอกเหนือ น ้ า หรือถา้กล่าวในทางพฤติกรรมศาสตร์ปัจจุบนัก็คือปัญจวคัคียท์ั้ง 5 เป็นผู ้
ไดรั้บการประเมินวา่ มีความพร้อม (Readiness) ท่ีจะรับรู้ในศาสตร์ท่ีพระพุทธองคจ์ะแสดงธรรม 
ในยุคต่อมาพ่อขุน รามค าแหงมหาราช ผูซ่ึ้งนกัเทคโนโลยีการศึกษาไดย้กย่องว่าเป็นบิดาแห่ง
เทคโนโลยีไทย พระองคท์รงสร้างศิลาจารึกและเป็นระบบภาษาไทยท่ีพฒันามาใชใ้นปัจจุบนัเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือ เทคโนโลยกีารศึกษา ในขณะเดียวกนัถา้จะศึกษาให้ลึกซ้ึงแลว้ระบบการให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ประชาราษฎร์ของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชนั้น พระองคท์รงสั่งสอนความเมตตากรุณา แก่ 
ประชาชนของพระองค์มากกว่าใช้วตัถุจากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นว่าเทคโนโลยีการศึกษาไทยไดมี้มา 
เป็นเวลานานแลว้ แต่เป็นเทคโนโลยีแบบธรรมชาติ และหลกัฐานส าคญัของเทคโนโลยีการศึกษา 
ไทยปัจจุบนั คือ สวนโมกข์ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงท่านพุทธทาสภิกขุไดใ้ชส้ถานท่ี 
ร่มร่ืนอนัเป็นธรรมชาติเพื่อแสดงธรรมและเผยแพร่การศึกษา51  

                                                 
50สุมนา ระบอบ, หลกัสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏั  

พระนคร, 2540), หนา้ 49. 
51 หรรษา นิลวิเชียร, การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักการและแนวปฏิบัติ, 

(ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี, 2547), หนา้ 102. 
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นิรมล ศตวุฒิ ให้ทศันะดงัน้ี ค  าวา่ "เทคโนโลยี”(Technology) มาจากรากศพัท ์"Technic" 
หรือ "Techno" ซ่ึงมีความหมายวา่ วธีิการ หรือการจดัแจงอยา่งเป็นระบบ รวมกบั "logy" ซ่ึงแปลวา่ 
“ศาสตร์” หรือ “วทิยาการ” ดงันั้น ค าวา่ "เทคโนโลย"ี ตามรากศพัทจึ์งหมายถึง ศาสตร์วา่ดว้ยวิธีการ
หรือศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการจดัการ หรือการจดัแจงส่ิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ระบบใหม่และเป็นระบบท่ีสามารถน าไปใชต้ามวตัถุประสงคห์รือ เจตนารมณ์ท่ีตั้งใจไวไ้ด ้ ซ่ึงก็มี
ความหมายตรงกบัความหมายท่ีปรากฏในพจนานุกรม คือ วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ดงันั้น เทคโนโลยี
การศึกษาจึงเป็นการจัดแจงหรือการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ มาใช้ใน
กระบวนการของการศึกษา นอกจากน้ี นกัการศึกษายงัไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่เทคโนโลยี
ทางการศึกษาไวห้ลาก หลาย แต่โดยสรุปแลว้เทคโนโลยจีะมีความหมายไปอยูใ่น 2 ลกัษณะ คือ 

1. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์กายภาพ  และ
วิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการเสนอ แสดง 
และถ่ายทอดเน้ือหาทางการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความหมายน้ีพฒันามาจากความคิดของ
กลุ่มนกัโสต-ทศันศึกษา  

2. เทคโนโลยีการศึกษามีความหมายโดยตรง ตามความหมายของเทคโนโลยี คือ  ศาสตร์
แห่งวธีิการ หรือการประยุกตว์ิทยาศาสตร์มาใชใ้นการศึกษา โดยค าวา่”วิทยาศาสตร์”ในท่ีน้ีมุ่งเนน้
ท่ีวิชาพฤติกรรมศาสตร์ เพราะถือวา่พฤติกรรมศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงเช่นเดียวกบัวิชา
ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา เป็นตน้52 

จันทร์เพ็ญ เช้ือพานิช กล่าววา่ เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศพัท ์
เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการ
น าวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงข้ึนเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุม 

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ53 

                                                 
52นิรมล ศตวุฒิ, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2548), หนา้ 12. 
53จันทร์เพ็ญ เช้ือพานิช, นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), หนา้ 64. 
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บุญเกื้อ ควรหาเวช ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นการขยาย
ขอบข่ายของการใช้ส่ือการสอน ให้กวา้งขวางข้ึนทั้งในด้านบุคคล วสัดุเคร่ืองมือ สถานท่ี และ
กิจกรรมต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน54 

โดยสรุปไดว้า่ เทคโนโลยกีารศึกษา หมายถึง เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ระบบ ท่ีท าให้ผูเ้รียน
บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามปรัชญา นโยบายและแผนการ ศึกษาชาติดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ 

จากการค านิยามและทศันะของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอสรุปไดว้า่ การพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุง 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคข์องการ
เรียนรู้ 
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
ความเป็นมา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 (สพม.21) เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 5 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ค าแนะน าของสภาการศึกษา เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงก าหนด
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และท่ีตั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อบริหาร 
และจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดบัมธัยมศึกษา ประกอบดว้ย
ทอ้งท่ีจงัหวดัหนองคาย 

วสัิยทศัน์ (VISION) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นองค์การขับเคล่ือนการจัดการ

การศึกษามธัยมศึกษาเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนสูงข้ึน มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล 
 

                                                 
54บุญเก้ือ ควรหาเวช, นวตักรรมการศึกษา, พิมพค์ร้ัง ท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน

จ ากดัเอสอาร์พร้ิน ต้ิง , 2543), หนา้ 5. 



37 
 

พนัธกจิ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 21 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

ให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการจดัการศึกษา 15 ปี อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
3. สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศกัยภาพ 
4. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลกัใหสู้งข้ึน 
5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความเขม้แขง็เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
สภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพฒันา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกดัส านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกนั โดย สพม.21 ร่วมกับสถานศึกษาใน
สังกดัโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด าเนินการรณรงคเ์กณฑ์เด็ก เขา้เรียน ปีการศึกษา 2554 ผล
การด าเนินงานสามารถเกณฑ์เด็กเขา้เรียนต่อ ชั้น ม.4 ไดร้้อยละ 90.90 ผลการด าเนินงาน จากการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปผลไดด้งัน้ี  

ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา แมว้่าจะมีการพฒันาการเรียน
การสอนวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาองักฤษ อยา่งเขม้ขน้ มีการพฒันาครู พฒันาหลกัสูตร อยา่งต่อเน่ือง แต่ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาหลกัค่าเฉล่ียไม่ เป็นท่ีน่าพอใจและมีแนวโน้มลดลงทุกปี อนั
เน่ืองมาจากโรงเรียนส่วนหน่ึงขาดส่ือท่ีมีคุณภาพ และขาดทกัษะ การเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัเด็กในแต่ละช่วงวยั นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรียนส่วนหน่ึงท่ีอ่านไม่ ออก เขียนไม่ได ้
และไม่มีนิสัยรักการอ่าน จากการรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ นกัเรียน ครู 
ผูบ้ริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อม
เพื่อเขา้สู่ประชาคม อาเซียนค่อนขา้งนอ้ย  

ดา้นโอกาสทางการศึกษา การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แมว้่าจะเปิดโอกาสให้สามารถจดั
การศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั รวมถึงมีการส่งเสริม 
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สนบัสนุน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบนัสังคม หรือภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มามี ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การด าเนินงานดงักล่าว พบวา่ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น รูปธรรม การเทียบโอนความรู้
ระหวา่งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัยงัมีความยุง่ยาก ซบัซ้อนในการปฏิบติังาน 
ส่งผลให้ประชากรวยัเรียน ผูด้้อยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเขา้ถึงการรับบริการ ทางการศึกษา 
โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในทอ้งถ่ินห่างไกลทุรกนัดาร ยากจน ถูกทอดทิ้ง มีชนกลุ่มน้อย และเด็กออก 
กลางคนัถึงร้อยละ0.25 เด็กตกหล่น ร้อยละ 4.52 และยงัพบว่ามีนักเรียนท่ีไม่เรียนต่อในระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ร้อยละ 6.55 3. ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การกระจายอ านาจการ
บริหารจดัการสู่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พบวา่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจดัการยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม การพฒันา ผูบ้ริหารการศึกษา
และผูบ้ริหารสถานศึกษา การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคลทั้งในส านักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน จึง เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการบริหารจดัการศึกษา ซ่ึงจะเป็นกลไกน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบวา่จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็น
ปัจจยัท่ีไม่สามารถสะทอ้น ใหเ้ห็นการจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ55  
  

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน

วชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดน้ าเสนอดงัต่อไปน้ี 
สกุล กังวานไกล ไดว้ิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

                                                 
55ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21, เอกสารวิชาการ ล าดับที่ 1/ ๒๕๕๕ 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 , (อดั
ส าเนา), หนา้ 12. 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
ประกอบดว้ย ดา้นงานพฒันาสาระหลกัสูตร ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน56 

สุรชาติ นนทะแสน ได้ศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวม
และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ การวดัผล ประเมินผล และ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา57  

ศิริพร จันทโชติ ได้วิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษาของเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่โรงเรียนมีการบริการงาน
วิชาการ ดงัน้ี 1) ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ มีการน าแนวทางและแผนการจดั
ประสบการณ์มาปรับปรุงหรือพฒันาก่อนน าไปใช้โดยปรับเน้ือหาและกิจกรรมให้เขา้กบัโรงเรียน
และชุมชน 2) ดา้นการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน จุดเนน้
ของกิจกรรมคือ จดัใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการของเด็กลกัษณะเนน้ในตวัเด็ก คือ การช่วยเหลือ
ตนเอง ความมีระเบียบและความรับผิดชอบ มีการจดัมุมเล่น/มุมหนงัสือไวใ้นห้องเรียน โรงเรียน
ส่วนใหญ่ส่งครูอบรม ศึกษาดูงานเก่ียวกบัส่ือและให้ครูผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง มีการติดตาม
ประเมินผลโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ดา้นการนิเทศภายในและประชุมอบรมทาง
วิชาการ กิจกรรมท่ีจดัมากท่ีสุดคือ การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน การประชุมอบรมครูส่วนใหญ่ครู
ตอ้งการได้รับการนิเทศเก่ียวกบัวิธีจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการเขา้รับการอบรมกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจดัมีการติดตามประเมินผลโดยให้ผูรั้บการอบรมรายงานผลทางวิชาการในการ

                                                 
56สกุล กังวานไกล , “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียน

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ”, วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ค รุ ศ า ส ต ร มห า บั ณฑิ ต , ( บัณ ทิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2542, 84 หนา้. 

57สุรชาติ นนทะแสน, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม, วิทยานิพนธ์การศึกษา 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2542, 74 หนา้.  
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ประชุมครู 4) ดา้นการวดัผลประเมินผล จดัให้มีการอบรมสัมมนาแก่ครูให้มีความรู้ดา้นการวดัผล 
วธีิท่ีใชม้ากคือ การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู58     

พิเชฏฐ์ คงปัตถา ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีการจดั การควบคุม ติดตามและพฒันาการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 
ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผนงานวิชาการ มีการประเมินผลการวางแผนโดยสรุปและรายงานผลเม่ือ
ส้ินปีการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร โดยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
มีหลกัการจดัครูเขา้สอนโดยจดัตามความสามารถและความถนดัของครู 4) ดา้นการนิเทศการศึกษา
มีการมอบหนา้ท่ีการนิเทศให้ผูช่้วยผูบ้ริหาร 5) ดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรโดยจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ 6) ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน มีการเก็บ
รักษาส่ือโดยใหค้รูผูส้อนเก็บเอง 7) ดา้นหอ้งสมุดมีการประเมินผลการใชห้้องสมุด โดยประเมินผล
จากสถิติผูม้าใช้ห้องสมุดและ 8) ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการประเมินผลการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยตรวจสอบผลการเรียนใน
แต่ละภาคเรียน 59  

อภินันท์ นาเลาห์ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
พบวา่ สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา60  

                                                 
58ศิริพร จนัทะโชติ, “สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาของ

เอกชน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2543, 149 หนา้, 

59 พิเชฏฐ ์คงปัตถา, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
ก รุง เทพมหานคร”, วิทยา นิพนธ์ค รุศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2544, 63 หนา้,  

60อภินนัท์ นาเลาห์, “สภาพการบริหารงานวิชาการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ,ศ, 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวดัขอนแก่น”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2545, 109 หนา้. 
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เพลนิพศิ มันกระโทก ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์ ผลการวิจยัพบว่าการบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวมทุก ๆ ดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง61  

วรวุธ ดาวงษา ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพปัจจุบนัการบริหารงาน
วชิาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 1) การวดัและการประเมินผล 2) การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และ 4) การแนะแนว62  

แสงเดือน มาลีรักษ์ ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นงานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้2) ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการ
สอน และ3) งานหอ้งสมุด63  

ศิริพร เมฆวิทยา ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานโดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การ
วดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสาน

                                                 
61เพลินพิศ มนักระโทก, “การเรียนการสอนและความเป็นผูน้ า”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่), 2547, 131 หนา้.  
62วรวุธ ดาวงษา , “การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4: รายงานการศึกษาอิสระ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 72 หนา้. 

63แสงเดือน มาลีรักษ์, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1: รายงานการศึกษาอิสระ”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 68 หนา้.  
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ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนและด้านการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั64  

ปราณ ีบัวสูง ไดว้จิยัเร่ือง ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
อ าเภอวฒันานคร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอวฒันานคร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และดา้นการพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้65  

ประทวน พรมจ้อย ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่การบริหาร งานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบติัในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผล  การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ส าหรับการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง66  

ส าเริง แสงทัน ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วงชั้นท่ี 
1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
ผลการวจิยัพบวา่ ครูวชิาการมีทรรศนะต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วง

                                                 
64 ศิริพร เมฆวทิยา, “การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2548, 89 หนา้,  

65ปราณี บวัสูง, “ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอ
วฒันานครสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 111 หนา้.  

66ประทวน พรมจ้อย , “การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3: รายงานการศึกษาอิสระ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 106 หนา้. 
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ชั้นท่ี 1 และ 2 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมี
ค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปหาต ่าสุด ไดแ้ก่ 1) งานดา้นการเรียนการสอน 2)งานดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล 3)งานดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 4) งานดา้นนิเทศภายใน 5) งานดา้น
หอ้งสมุด 6) งานดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ และ 7) งานดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือ
การเรียนการสอน67  

จิระศักดิ์ อินทร์หอม ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผล 4) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา68  

สมกิต บุญยะโพธ์ิ ได้วิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปนอ้ย คือ การ
พฒันากระบวนการเรียนรู การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหลงเรียนรู้ และการแนะแนวการศึกษา และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 5 ดา้น คือ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน การ
วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็ง
ทางวชิาการ การวดัผลประเมินผล 

โกศล ศรีทอง ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูค้รูผูส้อนท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5 ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี 
คุณลกัษณะทางวิชาการของครูผูส้อนในสถานศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็น

                                                 
67ส าเริง แสงทนั, “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 

ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร), 2548, 129
หนา้ . 

68 จิระศกัด์ิ อินทร์หอม, “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ)์, 2548, 83 หนา้. 
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รายดา้นพบว่า ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก ด้านการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาและดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก คุณภาพการบริหารงาน
วชิาการในโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการวางแผนงาน
วิชาการ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการดา้นการบริหารหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไป
ปฏิบติั ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนและการจดัการเรียนการสอนและ การจดัการงานวิชาการ
อยูใ่นระดบัมาก69 
   

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง สภาพบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ได้จากการสังเคราะห์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 

ตัวแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

 
 สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 1. สถานภาพ  
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 1.2 ครูผูส้อน  
 2. ขนาดของสถานศึกษา  
 2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  
 2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง  
 2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่  
       
  
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
69โกศล ศรีทอง, “คุณลกัษณะของผูค้รูผูส้อนท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2545), 111 หนา้.  

สภาพบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 

1. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
2. การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน  
3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา   



 

 

 

 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูส้ังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 21 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
3.1.1 ประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2,078 คน  
3.12 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอน ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ผูว้ิจยัใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample 
size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.75 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 327 คน และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจาย
ไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึง
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลากแบบใส่คืนเพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
 
                                                 

 1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 31 16 9 56 4 3 1 8 
ครูผูส้อน 298 533 1,191 2,022 47 84 188 319 

รวม 329 549 1,200 2,078 52 87 188 327 
  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 

ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 

5  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
3  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางใน

การพฒันาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มธัยมศึกษา เขต 21 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 3 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้
สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่
ละด้านนั้ นได้ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา จ านวน 5 ขอ้ 2) ดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 5 ขอ้ 
และ 3) ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา จ านวน 5 ขอ้  

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า IOC เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้
ค าถามสามารถสรุปไดว้า่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถตดัสินได้
วา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา2  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม
ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.82 สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได ้ดงั
แสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  

 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 0.85 
2. ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 0.85 
3. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 0.76 

รวม 0.82 
 

                                                 

 2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 99. 
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3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 
3.4.1 ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อจดัท า

หนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21  

3.4.2 ผู ้วิจ ัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ร่วมมือและช้ีแจงจุดประสงคใ์นการศึกษาและใหข้อ้มูลตามสภาพความเป็นจริง 

3.4.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปแจกและรับคืนดว้ยตวัเอง 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.5.1 วเิคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการ
หาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percent) 

3.5.2 วเิคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 โดยการหา
ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑต่์อไปน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.51 -5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51 -4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51 -3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 -2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 -1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด3 

                                                 

 3บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 40. 
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3.5.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามสถานภาพโดยใช ้t – test 
(Iindependent Samples) 

3.5.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยใชก้ารทดสอบโดยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

3.5.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ของกลุ่มตวัอยา่งใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่และทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Pairwise Comparisons) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง น าเสนอโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยใช้สถิติท่ีการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มี 2 กลุ่ม และในการ
เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (F – 
test แบบ One way ANOVA) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้น

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ใน 3 ดา้น คือ 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน และ
การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  

ผูว้ิจยัไดใ้ช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั การรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 21 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 327 คน และใช้วิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple random sampling) แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั
ใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัใน การ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N แทน  จ านวนประชากร 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบt  

    (t-distribution) 
 F  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
    (F-distribution) 
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df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
*    แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของ

สถานศึกษา ปรากฏดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ/ขนาดสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน  

 
8 

319 

 
2.44 

97.56 
รวม 327 100.00 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
 2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
52 
87 

188 

 
15.90 
26.61 
57.49 

รวม 327 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 327 คน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 8 คน 
(2.44%) เป็นครูผูส้อน 319 คน (97.56 %) อยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก 52 คน (15.90%) อยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลาง 87 คน (26.61%) และอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 188 คน (57.49%)  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 2) ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จ าแนก
ตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี  
  
ตารางที ่4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
 ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ 
สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม 3.89 0.38 มาก 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นความตอ้งการ ของชุมชน 3.83 0.44 มาก 
3. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวชิา 3.83 0.46 มาก 
4. น าหลกัสูตรไปใชโ้ดยก าหนการนิเทศ ติดตาม 3.84 0.47 มาก 
5. ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.47 มาก 

รวม 3.84 0.34 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นว่ามีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม (X  = 3.89) รองลงมา คือ 
น าหลกัสูตรไปใชโ้ดยก าหนการนิเทศ ติดตาม (X  = 3.84) ส่วนขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัต ่าสุด คือ 
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X =3.83) ) และจาก
ขอ้เสนอแนะการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 21 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เร่ืองหลกัสูตรมาให้ความรู้เพิ่มเติม ควรให้
ครูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ควรจดัให้มีการวิเคราะห์
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หลกัสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรแกนกลาง ปี 2551 ควรจดัขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพและปัญหา
และความตอ้งการของสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน  
 
ตารางที ่4.3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t P- Value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 

3.76 
 

0.37 
 

3.93 
 

0.32 
 

-2.45** 
 

0.01 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบติัดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษามากกวา่ผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่4.4 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

ด้านการ
พฒันา

หลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.96 3.95 3.99 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.13 0.06 

0.26 0.76 ภายในกลุ่ม 324 81.48 0.25 
รวม 326 81.62  

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ด้านการวดัผล ประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ 
สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านการวดัผล ประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัและจดัท าคู่มือการวดัผล

และประเมินผล 
4.09 0.90 มาก 

2. ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 3.77 0.65 มาก 
3. ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการสอน วดัผลประเมินผลการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  
3.83 0.64 มาก 

4. เ ทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ตามแนวทาง ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

4.13 0.86 มาก 

5. พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 3.79 0.66 มาก 
รวม 3.92 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
วดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้
ท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติสูงสุด คือ เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (X = 4.13) รองลงมา คือ สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัและ
จดัท าคู่มือการวดัผลและประเมินผล (X =4.09) ส่วนขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัต ่าสุด คือ ส่งเสริมให้มี
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (X =3.77) และจากขอ้เสนอแนะการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ด้านการวดัผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี ควรแต่งตั้งทีมงามเพื่อปฏิบติัดา้นวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรให้ครู
ผูรั้บผิดชอบได้ศึกษาและทบทวนความรู้ในเร่ืองวดัผลอยู่เป็นประจ า ควรจัดท าคู่มือในการ
ด าเนินการเพื่อป้องกนัการผิดพลาด สถานศึกษาควรจดัให้มีคลงัเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล ควร
พฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
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ตารางที ่4.6 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และการเทยีบโอนผลการเรียน จ าแนกตามสถานภาพ  

 

สภาพการบริหารงานวชิาการใน 
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t P-Value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการวดัผล ประเมินผล และการเทยีบ
โอนผลการเรียน 

3.67 0.6 4.01 0.59 -3.96** 0.00 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบติั ดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีการปฏิบติัด้านการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษามากกว่า
ผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และการเทยีบโอนผลการเรียน  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

ด้านการ
วดัผล 

ประเมินผล 
และการเทยีบ
โอนผลการ

เรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.27 4.12 4.14 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.89 0.44 

1.67 0.18 ภายในกลุ่ม 324 86.01 0.26 
รวม 326 86.91  

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติั
ดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ที่ 
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  
4.10 0.88 มาก 

2. จดัหาส่ือ และเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และพฒันาดา้นวชิาการ 

 
3.76 

 
0.64 

 
มาก 

3. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัหา การผลิตส่ือ 
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 

 
4.14 

 
0.87 

 
มาก 

4. ใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการจดัการ เรียนรู้ 3.85 0.64 มาก 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

 ในการจดัการเรียนรู้ 
 

3.80 
 

0.65 
 

มาก 
รวม 3.90 0.67 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ี
เห็นว่ามีการปฏิบติัสูงสุด คือ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจดัหาการผลิตส่ือ 
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ (X =4.14) รองลงมา คือ ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน (X =4.10) ส่วนขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติั
ต ่าสุด คือ สถานศึกษามีการประเมินผลการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้  (X =3.76) 
และจากขอ้เสนอแนะการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรมีการนิเทศในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง ควรมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่
สม ่าเสมอ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ควรส่งเสริมให้ครูไดผ้ลิต 
พฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน ควรกระตุ้นให้ครูและนักเรียนสนใจการใช้ส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนการสอนใหม้ากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ  

 

สภาพการบริหารงานวชิาการใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t 

 
P-Value 

X  S.D. X  S.D.  

ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.69 0.68 4.02 0.59 -3.84** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบติัดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนเห็นวา่มีการปฏิบติัดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามากกวา่ผูบ้ริหาร 
 
ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

ด้านการวดัผล 
ประเมินผล 
และการเทยีบ
โอนผลการ

เรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.54 4.41 4.42 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.71 0.35 

1.33 0.26 ภายในกลุ่ม 324 86.87 0.26 
รวม 326 87.58  

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบติัดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
 
 



 

 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นการศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา การวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน และการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 จ  านวน 327 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติท่ีใชใ้น 
การทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t – test , F – test   

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ  

  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน

ต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู ้บริหารและครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 327คน ผู ้วิจ ัยได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 327ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 8 คน 
เป็นครูผูส้อน 319 คน อยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก 52 คน อยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง 87 คน และ
อยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 188 คน  

5.2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาหลักสูตรของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อท่ีเห็นว่ามีการปฏิบติัสูงสุด คือ 
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วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม และขอ้ท่ีเห็นว่ามีการปฏิบติัต ่าสุด คือ 
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ด้านการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา
มากกวา่ผูบ้ริหาร 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21มีการบริหารงานวิชาการด้านการพฒันาหลักสูตรของ
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวดัผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นว่ามีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัต ่าสุดคือ ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21มีการบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผลประเมินผล และ การ
เทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
สถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการ ดา้นการวดัผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีระดบัความ
คิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหาร 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัด้านการ
วดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนไม่แตกต่างกนั 

5.2.3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารงานวิชาการดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษาระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัสูงสุด คือ 
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัหาการผลิตส่ือ นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ และขอ้
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ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัต ่าสุดคือ สถานศึกษามีการประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยีใน การจดัการ
เรียนรู้  

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนเห็นวา่มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษามากกวา่ผูบ้ริหาร 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบั
การปฏิบติัดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลาย
ประเด็น ผูว้จิยัจึงน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

5.2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารงานดา้นวิชาการดา้นการพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยข้อท่ีเห็นว่ามีการปฏิบติัสูงสุด คือ 
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในกระบวนการแนวทางการด าเนินงานวิชาการ
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ซ่ึงตอ้งจดัท าค าสั่งเพื่อให้มีเจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัตามระเบียบแนวปฏิบติัของสถานศึกษา 
มีการวางแผนและนโยบายเพื่อใหค้รูไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบท่ีก าหนด ควรเผยแพร่ผลงาน ทาง
วชิาการใหก้บัครูและผูส้นใจท่ีจะศึกษาไดท้ราบ ควรจะมีแนวปฏิบติัในแต่ละหนา้ท่ีให้กบัผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายงานดา้นวิชาการและควรแบ่งงานในหน้าท่ีให้พอเหมาะกบัครูท่ีมีภารกิจนอกเหนือจาก
การสอน นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีอีกทางหน่ึงดว้ย ในแนวปฏิบติั
ของครูเก่ียวกับงานวิชาการนอกเหนือจะศึกษาด้วยการลงมือปฏิบติัแล้ว ยงัต้องมี การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรมฟังการบรรยาย การสนทนาร่วมกบัผูมี้ความรู้ดา้นวิชาการ และดา้นอ่ืน ๆ 
นอกจากนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรจะไดจ้ดัท าระเบียบแนวปฏิบติัของงานวิชาการ
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เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทางราชการ ใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและมีความสุข
ในการท างานและยงัผลดีต่อเด็กนกัเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรเดช จอมชิดกล ่า ท่ีเสนอ
แนวคิดว่า มีปัจจยั 7 ประการท่ีท าให้สามารถด าเนินชีวิตในการท างานอย่างมีความสุขมีคือหาจุด
สนุกในงานท่ีท าและบอกตวัเองถึงจุดนั้นบ่อยๆท าตวัเองให้พอใจอะไรได้ง่ายๆ อย่าให้ตอ้งเข็น
ตวัเองมากนกั ยอมรับความแตกต่างของคนอยา่ให้ค  าพูดตวัเองท าร้ายตวัเอง ยอมรับวา่คนอ่ืนไม่ได้
เกิดมาเพื่อเราคนเดียว มองคนในแง่ดีและท าวนัน้ีให้ดีท่ีสุดและยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ     
สมกติ บุญยะโพธ์ิ ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือการพฒันากระบวนการ
เรียนรูการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการ
พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาการพฒันาแหลงเรียนรูและการแนะแนวการศึกษา 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ด้านการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษามากกว่าผูบ้ริหารทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและด้านการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ครูผูส้อนได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรศึกษาขอ้มู ลสารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการและความตอ้งการของสังคม ชุมชนและท้องถ่ินได้มีการ
ประเมินสภาพแวดล้อม พร้อมน้ีครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนไดมี้นิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง ส่วนดา้นท่ี
แตกต่างกนันั้นอาจเป็นเพราะว่าความคิดเห็นในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัความคิดเห็นก็คงตอ้ง
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยก าหนด
รายละเอียดไวใ้นหมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยให้หน่วยงานตน้สังกดั 
และสถานศึกษาจดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมแพน จ าปาหวาย ไดว้ิจยั
เร่ืองการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการ
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ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่นผลการวิจยัพบวา่ มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารหลกัสูตร ดา้นห้องสมุด ดา้นการเรียนการสอน ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการ
สอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นการนิเทศภายใน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โรงเรียนท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนั มีสภาพการบริหารทางวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้โรงเรียนเน้นด้านการเรียนการสอน และด้านวัดผลและ
ประเมินผล 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาพบว่าในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัดา้นการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก จะตอ้งด าเนินการบริหารงานวิชาการตามระเบียบและกฎเกณฑ์อนั
เดียวกนั ไม่วา่ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากสถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อนั
เดียวกนั ทุก ๆโรงเรียนด าเนินการในรูปแบบเดียวกนั นอกนั้นการด าเนินการน่าจะข้ึนอยูก่บับริบท
ของแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละขนาดของโรงเรียนรวมทั้ง สถานท่ีตั้ งของสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน
ท้องถ่ินนั้น ๆ อาจต้องมีการแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ โกศล ศรีทอง ได้ศึกษา
คุณลกัษณะของผูค้รูผูส้อนท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ีคุณลกัษณะทางวิชาการของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาและ
ดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวดัผล ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัสูงสุด 
คือเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตั้งอยู่ตอ้งการท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในเร่ืองงานวชิาการโดยเฉพาะครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานวิชาการของสถานศึกษาโดยตรงและยงัตอ้ง
พฒันานกัเรียนไดรั้บรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะเผชิญกบัชีวิตและในอนาคตของตนเอง เน่ืองจากตอ้งอยู่
ในความดูแลของครูผูส้อนท่ีตอ้งใหก้ารแนะน าใหด้ าเนินชีวิตไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ประทวน  พรมจ้อยไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 ผลการวิจยัพบวา่การบริหารงานวิชาการของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 มีการปฏิบติัในระดบั
มากไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลการวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษาการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนการ
ส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคลครอบครัวองคก์รและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาส าหรับการ
ส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลางและยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ สมกิต บุญยะโพธ์ิ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั
พบวา่ การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปนอ้ย คือ การพฒันา
กระบวนการเรียนรู การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหลงเรียนรู้ และการแนะแนวการศึกษา และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 5 ดา้น คือ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน การ
วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็ง
ทางวชิาการ การวดัผลประเมินผล 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 มีการบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
สถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีการปฏิบติั
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามากกว่าผูบ้ริหาร ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากการการวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เป็นภารกิจของครูท่ีต้องกระท ากับผูเ้รียนโดยตรง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเพียงผูก้  าหนด ระเบียบ แนวปฏิบติัเท่านั้นซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ สุรชาติ นนทะแสน ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
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ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวมและเป็นรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ การวดัผล ประเมินผล และ การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา1  

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบั
การปฏิบติัด้านการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนไม่แตกต่างกันทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก จะตอ้งด าเนินการ
บริหารงานวิชาการตามระเบียบและกฎเกณฑ์อนัเดียวกนั ไม่ว่าดา้นการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจาก
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อนัเดียวกนั ทุก ๆโรงเรียนด าเนินการในรูปแบบ
เดียวกัน นอกนั้นการด าเนินการน่าจะข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละขนาดของ
โรงเรียนรวมทั้ง สถานท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ อาจตอ้งมีการแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โกศล ศรีทองไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูค้รูผูส้อนท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5 ผลการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ีคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการดา้นการ
บริหารหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปปฏิบติั ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนและการจดัการเรียน
การสอนและดา้นการประเมินผล การจดัการงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารงานวิชาการดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษาระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัสูงสุด คือ 
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัหาการผลิตส่ือ นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า เน่ืองจากครูพฒันากระบวนการในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อ
ผูเ้รียนโดยตรง ซ่ึงการจดัการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา  ได้เปล่ียนบทบาทครูจากการเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ดา้นเดียวมาเป็นผูค้อยช้ีแนะ สนบัสนุนในการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กรมวชิาการไดก้ าหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 

                                                 
1สุรชาติ นนทะแสน, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม, วิทยานิพนธ์การศึกษา 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2542, 74 หนา้.  
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เน่ืองจากครูผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอดความรู้ไป
เป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นกระบวนการจดัการเรียนท่ีสอนให้
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการสร้างงานท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
วัฒนาพร  ระงับทุกข์ได้กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้รียน ดงันั้นครูผูส้อน จึงควรตอ้งมีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อ
เพิ่มทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ให้นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจยั
ของ ช านาญ  ท้วมพงษ์ ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัระยอง เขต 1 พบวา่ ปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอน
อยูใ่นระดบัปานกลางและปัญหาดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยและมีการสรร
หาจดัครูเขา้สอนตามความรู้ความสามารถและความถนดั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึด
หลักกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและการส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ส่ือเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบั ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหารทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากครูผูส้อนมีหน้าท่ีในการผลิต ใช้ ประเมินผล ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาโดยตรง ส่วนผูบ้ริหารเป็นเพียงผูส้นบัสนุนงบประมาณ ให้ขวญัและก าลงัใจ แก่ผูป้ฏิบติังาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิริพร เมฆวิทยา ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าการบริหารงาน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษาการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชนการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนและดา้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาวชิาการแก่บุคคลครอบครัวองคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั 
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การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัดา้นการ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่แตกต่างกันด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
สถานศึกษาทุกแห่งไม่วา่จะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก จะตอ้งด าเนินการบริหารงาน
วิชาการตามระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อนัเดียวกนั ทุกโรงเรียนด าเนินการในรูปแบบ
เดียวกัน เน่ืองจากสถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพของงานวิชาการใน
สถานศึกษาของหน่วยงานตนเองใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พิสิทธ์ิ จันทรเนตรท าการวิจยัเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสกลนคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความแตกต่างกนั 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ขนาด มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็น ผูว้ิจยัจึง
น ามาเสนอแนะส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย   
5.3.1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา พบว่า การปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้

เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม เป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควร
ไดรั้บความรู้จากวทิยากรผูมี้ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเพื่อจะไดใ้หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อพฒันา
องคก์ร และหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดผลดีกบัผูเ้รียนต่อไป 

5.3.1.2 ดา้นการวดัผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา่ส่งเสริมให้มี
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมในด้านการวดัผล ประเมินผลเพื่อให้ไดรั้บความรู้อย่างถ่องแท ้
เพื่อจะไดถ่้ายทอดวธีิด าเนินการใหก้บับุคลากรอ่ืน ๆ ไดด้ าเนินการเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อผูเ้รียนต่อไป 

5.3.1.3 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่าจดัหาส่ือ และ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้และพฒันาดา้นวิชาการ เป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติั
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ต ่าสุด ควรจดัสรรงบประมาณหรือท าโครงการไวเ้พื่อปรับปรุงในดา้นการจดัหาส่ือ และควรมีการ
พฒันาและด าเนินการจดัหาส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูเ่สมอเพื่อให้ทนักบัภาวะและเหตุการณ์ในยุค
น้ี 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากข้อค้นพบจากงานการวิจยั เร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 
5.3.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริม นิเทศ ติดตาม การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

การวดั ประเมินผลตามสภาพจริง และ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงเทคโนโลยใีหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
5.3.2.2 ครูผูส้อน ควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนไดอ้บรมพฒันางานในดา้นการจดัการ
เรียนการสอนและในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   

5.3.2.3 สถานศึกษา ควรเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เรียนการสอนอย่างรอบด้านและความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยง
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จกัสรรงบประมาณ
ส าหรับการพฒันาตนเองแก่ขา้ราชการในสังกดั เพื่อใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลง 

5.3.2.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรด าเนินนโยบายในการส่งเสริม จดัทีมนิเทศการ
บริหารงานวิชาการแก่สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ น าผลการนิเทศมา
เช่ือมโยงกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมากข้ึน เช่น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ 

5.3.3.2 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

5.3.3.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  

5.3.3.4 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง 

การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร 
งานวชิาการในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  
 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ประกอบดว้ย 
                   ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และขนาดของสถานศึกษาเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check Lists)   จ  านวน  2  ขอ้  
      ตอนท่ี  2  สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21   แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
      ตอนท่ี  3  แบบปลายเปิด (Open  ended)   เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21 
 3.  ผูต้อบแบบสอบถามน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  ส าหรับใชห้าขอ้มูล 
เพื่อการวิจยัเท่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและสถานภาพทางราชการของท่าน 
แต่ประการใด  จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการบริหารงานวชิาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  
 4.  ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ทั้ง 3 ตอน 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ในคร้ังน้ี 
 

นายประพนัธ์ โคนุตะ 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   
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ตอนที ่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและขนาดของสถานศึกษา 

ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง (   )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงต่อสถานภาพของท่าน 
 
1.  สถานภาพ  
   (    )ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   (    )ครูผูส้อน 
 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
(    ) สถานศึกษาขนาดเลก็ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500  คน 
(    )  สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึงโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500–1,499  คน 
(    )  สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึงโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป 

 
 

ตอนที ่ 2 
สภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

ค าช้ีแจง 
 ใหท้่านพิจารณาถึงการด าเนินการและการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาของท่าน  วา่มี
การปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด   โดยอ่านขอ้ความทางซา้ยมือทีละขอ้ แลว้เขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน
ช่องระดบัการปฏิบติั อยา่งละหน่ึงช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านในตวัเลขในแต่ละช่องมี
ความหมายดงัน้ี 
 5      หมายถึง    มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั   มากท่ีสุด 
             4      หมายถึง    มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั   มาก 
             3      หมายถึง    มีการปฏิบติั    อยูใ่นระดบั   ปานกลาง 
             2      หมายถึง    มีการปฏิบติั   อยูใ่นระดบั   นอ้ย 
             1      หมายถึง    มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
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ตัวอย่าง 
 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารงานวชิาการ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 

1 

 

จดัใหมี้การวางแผนการสอน……………….……… 

 

 
 

 
 

   

 

2 

 

 

ประเมินผลการสอน………………………………… 

    
 

 
 

 

 
 
ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่ง ขอ้ 1.   จดัใหมี้การวางแผนการสอน  หมายถึง  มีระดบัในการวางแผนการ
สอนอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  
 จากตวัอยา่ง ขอ้ 2.  ประเมินผลการสอน หมายถึงมีระดบัในการประเมินผลการสอนอยูใ่น
ระดบั นอ้ย  
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ขอ้
ท่ี การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา      

1 วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม      

2 เก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นความตอ้งการของชุมชน      

3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวชิา      

4 น าหลกัสูตรไปใชโ้ดยก าหนดการนิเทศ ติดตาม      

5 ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

ด้านการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน      

6 สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัและจดัท าคู่มือการวดัผลและ
ประเมินผล 

     

7 ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง      

8 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

     

9 เทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

     

10 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน      

ด้านการพฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา      

11 ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

12 จดัหาส่ือ และเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้และ
พฒันาดา้นวชิาการ 

     

13 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัหา การผลิตส่ือ 
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 

     

14 ใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้      

15 สถานศึกษามีการประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 
แนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ค าช้ีแจง  โปรดเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหารวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21   จ  านวน 3  ดา้น  ดงัน้ี 
1.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
   ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
   ควรเชิญวทิยากรท่ีมีความรู้เร่ืองหลกัสูตรมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
   ควรใหค้รูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   ดงัน้ี               
…………………………………………………………………………….....................................     
……………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  ดา้นการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   ควรแต่งตั้งทีมงามเพื่อปฏิบติัดา้นวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   ควรใหค้รูผูรั้บผดิชอบไดศึ้กษาและทบทวนความรู้ในเร่ืองวดัผลอยูเ่ป็นประจ า 
   ควรจดัท าคู่มือในการด าเนินการเพื่อป้องกนัการผดิพลาด 
   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   ดงัน้ี 
……………………………………………………………………………..................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.  ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
   ควรมีการนิเทศในการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนอยา่งถูกตอ้ง 
   ควรมีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อคน้หาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยูส่ม ่าเสมอ 
   ควรมีการพฒันาและปรับปรุงเทคโนโลยใีหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   ดงัน้ี 
……………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………. 

---------------ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหข้อ้มูล-------------------- 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

 
1.  นายอรุณ ทองแสน 
  การศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (สาขาการบริหารการศึกษา) 
  ต าแหน่ง    รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
 
 
2.  นายเลก็ กองทพิย์ 
  การศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) 
  ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
3.  นายสมร มาลา 
  การศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    (สาขาการบริหารการศึกษา) 
  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ีศธ  6012(2)/ว322 

 

  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คะนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  อาจารยอ์รุณ  ทองแสน 

  ด้วย นายประพนัธ์  โคนุตะ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205074 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21”ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ีศธ  6012(2)/ว322 

 

  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  อาจารยส์มร  มาลา 

  ด้วย นายประพนัธ์  โคนุตะ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205074 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21”ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ีศธ  6012(2)/ว322 

 

  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง  ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  อาจารยเ์ล็ก  กองทิพย ์

  ด้วย นายประพนัธ์  โคนุตะ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205074 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21”ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางวเิคราะห์ค่า  IOC 
 

ขอ้
ท่ี 

 
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
เฉล่ีย 

 
สรุป 

1 2 3 
 

1 
ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพื่อตรวจสอบในภาพรวม 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใชไ้ด ้

2 เก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นความตอ้งการของ
ชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระวชิา  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4 น าหลกัสูตรไปใชโ้ดยก าหนดการนิเทศ ติดตาม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

 
6 

ด้านการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทยีบโอนผล
การเรียน 
สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัและจดัท าคู่มือ
การวดัผลและประเมินผล 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใชไ้ด ้

7 ส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

8 ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

9 เทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ตามแนวทาง
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

10 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

 
 
 
 



88 
 

 
ขอ้
ท่ี 

 
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
เฉล่ีย 

 
สรุป 

1 2 3 
 

11 
ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

 
 
 

ใชไ้ด ้

12 จดัหาส่ือ และเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้และพฒันาดา้นวชิาการ 



1 


1 


1 
 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

13 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัหา การผลิตส่ือ 
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 



1 


1 


1 
 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

14 ใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

1 


1 


1 
 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

15 สถานศึกษามีการประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนรู้ 



1 


1 


1 
 
3 

 
1 

 
ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ีศธ  6012(2)/ว322 

 

  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง  ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

 ด้วย นายประพนัธ์  โคนุตะ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205074 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21” โดยมี  รศ.ดร.
วโิรจน์  สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

1 0.85 

2 0.86 

3 0.84 

4 0.83 

5 0.86 

 0.85 

ดา้นการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

5 0.86 

6 0.86 

7 0.88 

8 0.82 

9 0.81 

10 0.85 

ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

11 0.55 

12 0.79 

13 0.86 

14 0.88 

15 0.74 

 0.76 

 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาทั้งฉบบั  0.82 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

 ช่ือ  -  สกุล  นายประพนัธ์  โคนุตะ 
 
 วนั เดือน ปี เกดิ  1  พฤศจิกายน  2507 
 
 ภูมิล าเนา  อ าเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี  43  หมู่ท่ี 2 ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย             
จงัหวดัหนองคาย   43120 โทร.  085 2743856 

 
 ประวตัิการศึกษา 
          พ.ศ.  2517              ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนบา้น 

จอมนาง ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
พ.ศ.  2520 ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 จากโรงเรียนจุมพล

โพนพิสัย ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
พ.ศ.  2523 ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาก           

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย   จงัหวดัหนองคาย 
พ.ศ.  25226 ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก     

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย 
          พ.ศ.  25258               ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ป.กศ.สูง วทิยาลยัครูเลย 
    อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย   
                       พ.ศ.  2547   ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ)  
                                                       สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 ประวตัิการท างาน  
                       พ.ศ.  2528              ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครูโรงเรียนภูริทตัตว์ทิยา ต าบลนาใน 

อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร   
         พ.ศ.  2533              ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครูโรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ ์

ต าบลวงัหลวง อ าเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย   
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                       พ.ศ.  2537              ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
                                                      ต าบลวดัหลวง  อ าเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย   

         พ.ศ.  2544              ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  ต าบลกุดบง 
อ าเภอโพนพิสัย  จงัหวดัหนองคาย   
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