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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย เพือ่ (1) ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีว้ดัของการบรหิารงานวชิาการ
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน (2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน (3) ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี และ (4) พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน วิธีดำาเนินการวิจัยมี 4 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 475 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะ
ที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ 3 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ระยะที่ 4 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 8 
คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารงานวิชาการ มีความสอดคล้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
2) สภาพปจัจบุนัในการบรหิารงานวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพพงึประสงคใ์นการบรหิาร
งานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า มีการวิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีการนิเทศติดตาม พัฒนาครู ด้านการ
วดัผลประเมนิผลอยูเ่สมอ วิเคราะหผ์ูเ้รยีนเปน็รายบคุคลเพือ่ใหผ้ลการเรยีนไปในทางเดยีวกัน นำาผลการ
วัดและประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูทำาวิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัด
งบให้เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียน 

4) แนวทางพฒันาการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ 8 องค์
ประกอบ ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) การพัฒนา
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แหล่งเรียนรู้ (4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (5) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
ศึกษา (6) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7) การนิเทศการศึกษา และ (8) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คำ�สำ�คัญ: งานวิชาการ แนวทาง การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล

Abstract

The research aimed were: 1) to study the components and the indicators of academic 
administration effecting to the schools. 2) to study the current states and desired states  
of academic administration effecting to the schools. 3) to study the effective academic  
administration effecting to the schools where best practice is available. and 4) to develop 
the guideline of effective academic administration effecting to the schools. The research was 
conducted in 4 phases. The first phase were five experts investigate the information with 
assessment. The instrument used was 5-level rating scale questionnaire. The second phase, 
the researcher studied from 475 school administrators and teachers by using stratified  
random sampling techniques. Investigate the information with assessment. The instrument 
used was the 5-level rating scale questionnaire. The third phase, there were 3 school  
directors and teachers as the sample. The instrument used was structured interview and  
the fourth phase, there were 8 experts. The statistics used in this study was Percentage, 
Mean, and Standard Deviation.

The results are as follows:

1. The research findings indicate that 1) the Components and Indicators of Academic 
Administration Consistent were overall high-level.

2. The current state in academic administration effecting to the schools, as a whole, 
was at the moderate level and the desired state in academic administration effecting to the 
schools, as a whole, was at the high level.

3. Academic administration effecting to the best practice schools was found that the 
school curriculum was analyzed before learning management in accordance with community 
needs focusing on child-centered. The teacher supervision and development in evaluation 
and assessment were systematically done standardized and systematic. The students were 
analyzed individually to manage the learning achievement in the same way. And the outcome 
from evaluation and assessment was developed and improved. Moreover, the school also 
supported teachers to conduct research and create educational innovation by allocating 
enough budget to develop learning center in the school in order to be efficient and modern 
based on students. 

4. The guideline of academic administration effecting to the schools under Nakhon 
Panom Primary Educational Service Office Area 2 there were 8 components: 1) The school’s 
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curriculum development 2) Learning process development 3) Learning resource development 
4) Materials and innovations development 5) measurement and evaluation and transferring 
credit 6) Research and educational quality development 7) Education coaching 8) The school 
internal quality assessment system development. 

Keywords: Academic, the Guideline, Effective Academic Administration.

บทนำา

การศกึษาข้ันพ้ืนฐานมคีวามสำาคญัในการ
พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความ
สามารถในการพัฒนาประเทศ (สำานักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 1) การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
แตล่ะเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะยดึแนวทางการปฏบิตั ิ
ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิารซึง่เปน็หนว่ยงานตน้สงักดั ซึง่มี
การกำาหนดแนวทางเกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะมีแนวทางที่
แตกต่างกันไปตามความพร้อม และศักยภาพของ
เขตพื้นที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละเขตพื้นที่การ
ศึกษามีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหาร
จัดการ การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการกำากับ ติดตาม 
และประเมินผล ในการพัฒนาการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษายังขาดประสิทธิผลในงานวิชาการ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549: 50-
63) การบรหิารงานวชิาการนับวา่เปน็หวัใจหลกัของ
โรงเรยีน เพราะวตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญัของโรงเรยีน คอื 
การใหก้ารศกึษา และฝกึอบรมเยาวชน เพือ่ใหเ้ปน็
พลเมืองดีของชาติในอนาคต (อุทัย บุญประเสริฐ. 
2538: 62) งานวิชาการถือว่าเป็นงานสำาคัญของ
โรงเรยีนถา้โรงเรยีนดำาเนนิงานพลาดทางวชิาการก็
จะพิจารณาไดว้า่ โรงเรยีนนัน้ประสบความลม้เหลว 
ในทางตรงกนัขา้มโรงเรยีนใดทีป่ระสบผลสำาเรจ็ใน
การดำาเนนิงานวชิาการ โรงเรยีนกส็มควรทีจ่ะไดร้บั
การยกยอ่งยอมรบัวา่ เปน็โรงเรยีนทีด่ำาเนนิภารกจิ
ของโรงเรียนได้มีประสิทธิผล 

จากผลสรปุการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) ของสถาน
ศึกษาสังกดัสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2554 (สำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา.2558:67-69) มี
สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ขา้รบัการ
ประเมนิ จำานวน 7,042 แห่ง โดยภาพรวมส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัคณุภาพดจีำานวน 6,274 แหง่ (รอ้ยละ 
89.09) แตไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพจาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จำานวน 4,923 แห่ง 
(รอ้ยละ 69.91) และไมไ่ดร้บัรองมาตรฐาน จำานวน 
2,119 แหง่ โดยผลการประเมนิเมือ่จำาแนกตามตวั
บ่งชี้จะพบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ
เรยีนรูต้อ่เนือ่ง มผีลการประเมนิอยูใ่นระดับดี (รอ้ย
ละ 57.95) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.49) ตัว
บ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 54.74)และ ตัวบ่งชี้ที่ 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก(ร้อยละ 60.18) 
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับ ตวับ่งช้ีที ่5 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ (รอ้ยละ 53.14) (สำานกั
ทดสอบทางการศึกษา. 2558:54-56)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครพนม เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จำานวน 
185 โรงเรยีน ได้มกีารพฒันางานทางด้านวชิาการ 
มีการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้มี
คุณภาพทางด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคณุภาพการจดัการ
ศกึษาของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามจากการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำาปีการศึกษา 2558 
ผลปรากฏว่า ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และใน
ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่3 มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน
คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัทีต่่ำากว่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดับประเทศ (สำานักทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาต.ิ 2558) ทัง้นีอ้าจเกดิจากสาเหตปุจัจยัทีว่า่ 1) 
การเห็นความสำาคัญของการสอบ O-NET เพราะ
เห็นว่าการสอบ O-NET เป็นเพียงการสอบเพื่อให้
จบตามกระบวนการเท่านั้นนักเรียนจึงไม่มีการเต
รียมตัวและตั้งใจสอบ 2) นโยบายของโรงเรียนใน
การพฒันาคณุภาพงานวิชาการ 3) สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนขนาดเล็กจะมีการแข่งขันทางด้าน
วิชาการ และมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่
ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่ำาเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
ที่มีการแข่งขันทางด้านวิชาการสูง 4) การเข้าถึง
ข้อมลูของครแูละบคุคลากรยงัมนีอ้ย 5) พฤตกิรรม
การสอนของครู 6) ระดับความยากของข้อสอบ  
7) ชว่งเวลาในการสอบและการแจง้ผลการสอบลา่ชา้  
8) คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน/ครูไม่
ครบตามกลุ่มสาระและ 9) ภาระงานของครูมีมาก 
(เอื้อมพร หลินเจริญ และคณะ. 2556)

ดว้ยเหตุผลดงักลา่ว ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ
พฒันาแนวทางการบรหิารงานวิชาการทีมี่ประสทิธิผล
สำาหรับโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เนื่องจากผล
สมัฤทธ์ิทางการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ปกีารศกึษา 2558 ต่ำากวา่ระดบัประเทศรอ้ยละ 2 
(สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2. 2558) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำาหรับ
โรงเรยีนไดน้ำาไปใชเ้พือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา
ให้สงูข้ึน และยงัจะเปน็ประโยชนส์ำาหรบัสำานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 
และสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
นำาไปพจิารณาใชเ้ปน็มาตรฐานแนวทางการบรหิาร
งานวิชาการสำาหรบัโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. ศกึษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล
ของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครพนมเขต 2

3. ศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)

4. พฒันาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ทีม่ปีระสิทธผิลของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

วิธีการวิจัย

การพฒันาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ทีม่ปีระสิทธผิลของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 2 ดำาเนนิ
การวจิยัใชร้ปูแบบการวจิยัและพฒันา (Research 
and development.) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที ่1 ศกึษ�องคป์ระกอบและตวัชี้
วัดของก�รบรหิ�รง�นวิช�ก�รท่ีมีประสทิธิผล
ของโรงเรียน

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 
5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั คอืแบบประเมิน
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัประสทิธผิลของการบรหิาร
งานวชิาการของโรงเรยีน 1 ฉบบัเปน็แบบ (Rating 
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Scale) 5 ระดบั ถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 8 องค์ประกอบ 

การดำาเนนิการวจิยั วเิคราะห์องคป์ระกอบ
และตัวชี้วัดประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนจากเอกสารและตำารา (2) สร้าง
แบบประเมินจำานวน 1 ฉบับ นำาไปเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้คำา
แนะนำาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ (3) นำาแบบประเมินไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้องและเหมาะ
สมของประกอบและตัวช้ีวัดแล้ววิเคราะห์ผลโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ของ
แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดซึ่งเกณฑ์
ความเหมาะสมของคา่ IOC มคีา่ ต้ังแต่ 0.50 ขึน้ไป 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 ศึกษ�สภ�พปัจจุบันและ
สภ�พทีพ่งึประสงค์ของก�รบริห�รง�นวชิ�ก�ร
ทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรียนในสงักัดสำ�นกัง�น
เขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�นครพนม เขต 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
จำานวน 1974 คน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 185 
คน ครู จำานวน 1789 คน (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2560) 
กลุม่ตวัอยา่งไดแ้กไ่ดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 160 
คนและครใูนโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำานวน 315 
คน ไดม้าโดยการเทียบจำานวนประชากรท้ังหมดกบั
ตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and 
Morgan (1970: 607-610)

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอืแบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพึ่งประสงค์ ของการบรหิาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม 

เขต 2 เป็นแบบ (Rating Scale) โดยมีคำาถาม
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

การดำาเนนิการวจิยั (1) ศกึษาหลกัเกณฑ์
และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (2) ร่างแบบสอบถามโดยใช้ประเด็น
ขององคป์ระกอบและตวัช้ีวดัทีไ่ดจ้ากผลการศกึษา
ในระยะที ่1 มาเปน็กรอบการสรา้งแล้วนำาไปเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
และใหค้ำาแนะนำาแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามทีอ่าจารยท์ี่
เสนอแนะ (3) จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์
ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง (4) นำา
แบบสอบถามทีผ่า่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญไป
เก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งและวเิคราะห์ผลโดยการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

คุณภาพเครือ่งมอื ผู้วจิยันำาเครือ่งมอืฉบับ
สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้ว
นำามาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ดังนี้ มีค่าความ
เชื่อมั่นด้านสภาพปัจจุบัน เท่ากับ .94 และมีค่า
ความเชื่อมั่นด้านสภาพพึงประสงค์ เท่ากับ .95

การวเิคราะหข์อ้มลู นำาแบบสอบถามทีไ่ด้
รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการ
ตอบ จากนัน้นำามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่PNIของสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารงาน
วชิาการทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนและแปลความ
หมายขอ้มลูโดยใชเ้กณฑม์ากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ สถติทิีใ่ช ้คา่เฉลีย่ รอ้ยละ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 3 ศึกษ�ก�รบรหิ�รง�นวิช�ก�ร
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อำานวยการสถาน
ศกึษาและครวูชิาการจากโรงเรยีน Best Practice. 
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จำานวน 3 คน จาก 3 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะเจาะ

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมโีครงสรา้งครอบคลมุขอบขา่ยการบรหิารงาน
วชิาการ ทัง้ 8 ดา้น เพือ่ศกึษาโรงเรยีนทีเ่ปน็ (Best 
Practice) สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 

การดำาเนนิการวจิยั (1) สรา้งแบบสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้งโดยใชก้รอบเนือ้หาขององคป์ระกอบ
การบริหารงานวิชาการทั้ง 8 องค์ประกอบแล้วนำา
ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาแลว้นำา
มาปรบัปรงุ (6) จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัจรงิและ
นำาไปเกบ็ขอ้มลูและนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
มาสังเคราะห์เพื่อนำาไปยกร่างแนวทาง 

การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัทำาการวเิคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปเน้ือหาจากการ
สัมภาษณ์แล้วเขียนเป็นตารางสังเคราะห์ออกมา
เพื่อนำาไปยกร่างแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลในระยะที่ 4

สถติทิีใ่ชว้จิยั ใช้สถิตแิบบพรรณนาวเิคราะห์

ระยะท่ี 4 ก�รพัฒน�แนวท�งก�ร
บรหิ�รง�นวชิ�ก�รทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน
ในสงักัดสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถม
ศึกษ�นครพนม เขต 2

กลุม่ผูใ้หข้้อมลู ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 
8 คน 

การดำาเนนิการวจิยั (1) นำาแนวทางพฒันาการ
บริการงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินความเหมาะสมของ
แนวทาง (2) แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์
ที่ปรึกษาแนะนำา ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความ 
เหมาะสมของแนวทางการบริหารงานวิชาการที่ได้
จากการประเมินของผูท้รงคณุวฒุแิลว้นำามาวเิคราะห์

หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเอตร์สำาเร็จรูป

สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คา่เฉลีย่ รอ้ยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการ
บริหารงานวิชาการมีความสอดคล้อง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก พบว่าได้ 8 องค์ประกอบ 37 ตัวชี้
วดั ไดแ้ก ่การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาม ี3 ตวัชี้
วดั การพฒันากระบวนการเรยีนรูม้ ี5 ตวัชีว้ดั การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 3ตัวชี้วัด การวัดผลประเมิน
ผลและเทียบโอนผลการศึกษา 4 ตัวชี้วัด การวิจัย
และพฒันาคณุภาพการศกึษาม ี2ตวัชีว้ดั การนเิทศ
การศึกษามี 3 ตัวชี้วัด การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามี 4 ตัวชี้วัด 

2) สภาพปจัจบุนัในการบรหิารงานวชิาการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สภาพพงึประสงคใ์น
การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล
ของโรงเรยีนทีม่ีวธิปีฏบิตัิทีด่ ี(Best Practice) พบ
ว่า มีการวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชมุชน โดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั มีการ
นเิทศตดิตาม พฒันาครู ดา้นการวดัผลประเมนิผลอ
ยูเ่สมอ วเิคราะหผ์ูเ้รยีนเปน็รายบคุคลเพือ่ใหผ้ลการ
เรยีนไปในทางเดยีวกนั นำาผลการวดัและประเมนิผล
มาพัฒนาและปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูทำาวิจัย ผลิต
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดงบให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียน 

4) แนวทางพฒันาการบรหิารงานวชิาการที่
มปีระสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ 8 
องค์ประกอบ ไดแ้ก ่(1) การพฒันาหลกัสตูรสถาน
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ศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) การ
พฒันาแหลง่เรยีนรู ้(4) การพฒันาสือ่และนวตักรรม
การเรียนรู้ (5) การวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการศกึษา (6) การวจิยัและพฒันาคณุภาพ
การศึกษา (7) การนิเทศการศึกษา และ (8) การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้หลักการบริหารงาน
แบบ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ใช้เป็นวิธีการในการดำาเนินงาน
ของโรงเรียนเพื่อนำาไปปฏิบัติให้เกิดผลสำาเร็จใน
การดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้มีการเปล่ียนแปลง
ในลักษณะที่ดีขึ้น

อภิปรายผล

1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 2 ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ตำารา 
และงานวิจยัอ่ืนๆ แลว้วเิคราะห์สงัเคราะหอ์อกมา
ได้องค์ประกอบของการบริหารานวิชาการ 8 องค์
ประกอบผูว้จิยัไดน้ำาองค์ประกอบแตล่ะดา้นมาทำา
แบบประเมนิความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเป็นผู้ประเมิน
ความสอดคล้องซึ่งผลการประเมิน โดยรวมอยู่ใน
ระมาก ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การนเิทศการศกึษา 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การวิจัย
และพฒันาคณุภาพการศึกษา ซึง่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวัชรินทร์ ปะนามะเก (2558: 103-107) 
ได้วิจัย เรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ผลการ
ศึกษาวิจัยทำาให้ได้องค์ประกอบในการบริหารงาน
วิชาการ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) ด้านการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (4) ด้านการนิเทศการศึกษา 
(5) ดา้นการพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา (6) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(7) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรยีน (8) ดา้นการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา

2) สภาพปจัจบุนัในการบรหิารงานวชิาการ
ทีม่ปีระสิทธผิลของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 โดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วัชรินทร์ ปะนามะเก (2558: 103-107) ได้
วจิยั เรือ่งการพฒันาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวม มี
สภาพการบรหิารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สภาพพึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะความตระหนกัถงึ
การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ที่กำาหนดให้มีการก
ระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 
4 ด้าน คือ วิชาการงบประมาณ การบริหารงาน
บคุคล การบรหิารทัว่ไป ไปยงัสถานศกึษามากทีส่ดุ 
เพ่ือให้สถานศึกษาดำาเนินการได้โดยอิสระ คล่อง
ตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
สถานศกึษา ชมุชนทอ้งถิน่ ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคัญทำาให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา 

3) การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล
ของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ีประกอบดว้ย โรงเรยีน
บ้านท่าอุเทน โรงเรียนอนุบาลบ้างแพง โรงเรียน
บา้นพะทาย พบวา่มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูรกอ่นนำา
ไปและจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชมุชน โดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั นเิทศ
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ตดิตาม พฒันาคร ูดา้นการวดัผลประเมนิผลใหไ้ด้
มาตรฐานและเป็นระบบ ร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียน
เปน็รายบุคคลเพือ่ใหผ้ลการเรยีนไปในทางเดยีวกนั 
และนำาผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาและ
ปรบัปรงุ สง่เสรมิใหค้รูทำาการวิจัย และผลติสือ่และ
นวตักรรมทางการศกึษา จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีง
พอตอ่การพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ภายในโรงเรยีน ใหม้ี
ประสทิธภิาพและทนัสมยั ตามความตอ้งการของผู้
เรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติ
การทางภาษา ห้องอาเซียนศึกษาและห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ทับทิม ปาเงิน (2552: 99) ได้วิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน
ขนาดเล็กในอำาเภอแม่สลวย จังหวัดเชียงราย ผล
การวจิยั พบวา่การบรหิารงานวชิาการดา้นหลกัสตูร
และการนำาหลักสูตรไปใชม้ีการปฏบิัติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง แนวทางพัฒนา คือ ควรมีการจัดอบรม
สมัมนาเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรด้าน งานการเรยีน
การสอนมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลางแนวทาง
การพัฒนา คอื ควรแนะนำาให ้ครผููส้อนไดแ้กป้ญัหา
การเรยีนแกน่กัเรยีนโดยวธีิการสอนซ่อมเสริมสง่เสริม
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย ตนเองและจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยแกใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ ดา้นวสัดุ
ประกอบหลกัสตูร และสือ่การเรยีนการสอนมกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง แนวทางพฒันา คอื ควร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำาสื่อการ
เรียนการสอนให้ครูได้อย่างเหมาะสมทันต่อความ
ตอ้งการและ ควรกระตุน้ใหค้รไูดผ้ลติและจดัหาสือ่
การเรียนการสอนทีท่นัสมยัเพือ่ประกอบการเรยีน
การสอน ด้านวัดผลและประเมินผลมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลางแนวทางการพัฒนา คือ ควร
ส่งเสริมให้มี ความรู้ในด้านการวัดผลและประเมิน
และควรกำาหนดแนวทางในการวดัและประเมนิผล 
ระหว่าง ภาคเรียน ปลายภาคเรียนและตลอดภาค
เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนงานนเิทศการศึกษามี
การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง แนวทางการพัฒนา 
คอื ควรจดัทำาแบบบนัทกึการนเิทศการสอนไลอ้ยา่ง
ชัดเจน และควรมีการจัดกิจกรรมการนิเทศการ

ศึกษาอย่าง หลากหลายวิธีครูผู้สอนให้ความร่วม
มือและยอมรับผลการนิเทศภายใน 

4) แนวทางการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ประกอบ
ดว้ย องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัประสทิธผิลของการ
บรหิารงานวชิาการทัง้ 8 องคป์ระกอบ โดยใชแ้นวคดิ
ทีไ่ดจ้ากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีมี่วิธี
ปฏบิตัทิีด่มีาเปน็แนวทางในการปฏบิตั ิโดยใชห้ลกั
การบรหิารงานแบบ PDCA เปน็ตวัขบัเคลือ่น เพือ่ให้
โรงเรียน ใช้เปน็วธิกีารในการดำาเนินงานของโรงเรียน
เพือ่นำาไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิงาน
ด้านต่างๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้น 
ผลการประเมินแนวทาง พบ ว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชรินทร์ ปะนามะเก (2558: 181-185) ได้
วจิยั เรือ่งการพฒันาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) ผลจากศึกษา สภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถาน
ศกึษา ครแูละผู้ทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายควรให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำาเนิน
การเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นในทุกๆ ด้าน ระดับน้อยสุดคือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนักและ
ให้ความสำาคัญให้มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
และสถานศึกษาให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บุคลากรทุกคนมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกลาง
สำาคัญในการส่ง เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
เพ่ือใหก้า้วทนัโลกของการเปล่ียนแปลง และเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีนตอ่ไป 
2) ผลจากศึกษา สภาพพงึประสงคข์องการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนัก
และให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในการกำาหนด
และวางแผนแนวนโยบายตลอดจนดำาเนนิการตาม
โครงการตา่งๆ เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันางานดา้นการ
พัฒนากระบวนการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกทั้ง 8 
ด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป

3) ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้ง 
8 องค์ประกอบ โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้หลักการบริหารงาน
แบบ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้โรงเรียน ใช้
เป็นวิธีการในการดำาเนินงานของโรงเรียนเพื่อนำา
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำาเร็จในการดำาเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึน้ โดย
โรงเรยีนควรใหค้วามสำาคญัและนำาไปปรบัใชใ้หเ้ขา้
กับบริบทของตนเอง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

1) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครู 
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานในสังกัดสำานกังานเขตพืน้ที่ประถมศึกษานคร
พรมเขต 2 เพือ่ใหไ้ด้ข้อมลูท่ีหลากหลายและครอบ 
คลมุ เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาแนวทางการบรหิารงาน
วชิาการทีมี่ประสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิประสทิธผิล
ในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาวิจัยบทบาทการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 2 

3) ควรมีการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานที่เป็นต้นแบบหรือประสบความสำาเร็จในการ
บริหารงานวิชาการ
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