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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมจ านวน 24 โรง 
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ  รวม 72 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการตามคู่มือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิผลของ
โรงเรียนตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน คือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน และอยู่ในระดับมากจ านวน 
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กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การ
วางแผนงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น การแนะแนว การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การวิจัยเพื่อ
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ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี อัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยทั่วไป 
ความพึงพอใจในการท างาน การขาดงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามล าดับ 

3. การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56252372 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION / SCHOOL EFFECTIVENESS 

MISS WANWISA JEENFAI : THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND 
SCHOOL EFFECTIVENESS OF SECONDARY SCHOOL IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine: 1) the academic affairs administration of 
secondary school in Nakhonpathom 2) school effectiveness of secondary school in Nakhonpathom 
3) the relationship between the academic affairs administration and school effectiveness of secondary school in 
Nakhonpathom. The sample consisted of 24 secondary schools in Nakhonpathom .The respondents of each 
school comprised a director or a acting director,  a deputy director of academic affairs or the acting deputy 
director of academic affairs, and a teacher, with the total respondents of 72. The research instrument was a 
questionnaire regarding the academic affairs administration based on OBEC manual Ministry of Education’s and 
school effectiveness based on Hoy and Miskel concept. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’ s product moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow : 

1. The academic affairs administration of secondary school in Nakhonpathom as a whole was at 
high level and as each aspect was high and highest level. They were selection of school books for use in schools, 
evaluation and transfer of learning credits, preparation of regulations and guidelines for the academic work of the 
school, instructional management in schools, learning process development, the development of school internal 
quality assurance system, school curriculum development, academic planning, educational supervision, 
development or implementation of commentary on local curriculum development, educational guidance, 
cooperation of academic development with other schools respectively, academic promotion and support for 
persons families and organizations work unit and other educational institutions, researches for education quality 
development, the development of innovation media and educational technology, academic knowledge 
promotion for the community and learning resource development. 

2. School effectiveness of secondary school in Nakhonpathom as a whole was at high level and as 
each aspect was high level. They were dropout rate, overall quality, job satisfaction, absenteeism and 
achievement. 

3. The relationship between the academic affairs administration and school effectiveness of 
secondary school in Nakhonpathom. as a whole and individual were positive correlation with statistically 
significant at the 0.01 level. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

 ในโลกปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกท่ีไร้พรมแดนมีการส่ือสารความรู้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างไร้ขีดจ ากัดท้ังความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขัน

ทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ รวมท้ังการแข่งขันทางด้านการค้า มีค่านิยมทางด้านวัตถุสูงมาก

ท าให้สังคมเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จิตใจท่ีดีงามกลายเป็นส่ิงด้อยค่าเมื่อเทียบกับ           

ค่าของเงิน  การจ้างงานราคาต่ า  การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกมากกว่า

ส่วนรวม  ล้วนมาจากปัจจัยท่ีเป็นพื้นฐานเริ่มต้น คือ การศึกษาท่ีเปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางให้มนุษย์

สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายซึ่งยากต่อการคาดเดา

เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และเป็นรากฐานของ

การพัฒนาชีวิต รวมท้ังเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศไ ด้อย่างยั่งยืนได้ จากสภาพดังกล่าว

นับเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขก็จะท าให้การพัฒนา

ประเทศด าเนินไปอย่างยากล าบาก  ไม่สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ท้ังนี้จึงจ าเป็นต้อง

สร้างภูมิคุ้มกันส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการศึกษาและ      

ทุกภาคส่วนในสังคมท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ  โดยยึดแนวคิด การใช้คนเป็นศูนย์กลางของ

การพัฒนา1  เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปล่ียนแปลงในยุคท่ีความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่าง

รวดเร็ว  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญา

รู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก             

ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนา

ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ดังนั้น          

ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพ

                                                             
1ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, 2555), 6-7. 



  
 

2 

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก โดยก าหนดคุณภาพผู้เรียนเป็น 6 ส่วน 

คือ มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น

ตามหลักสูตร  มีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต2 และเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญแบบ

ก้าวกระโดด ส่งผลให้บริบทของการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลงและสถานศึกษามีขนาดเล็กลงแต่มี

จ านวนมากขึ้น  โดยมนุษย์นั้นถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในโลกและท าให้โลกเจริญมั่นคง ซึ่งใน          

6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ตามล าดับคือ การจัดการศึกษาเพิ่มความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง           

การเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ3  ดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น  จะเห็นว่า “มนุษย์” เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของ

การพัฒนา  ความหมาย คือการพัฒนาคน  เพื่อคนและโดยคน  ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาคนไทย

ทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และท าให้ประเทศ           

มีการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้

วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ในสังคม”4  และ

                                                             
2ส านั กง านทดสอบทางการ ศึกษา ส านั กง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 

2554),  5. 
3ส านักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-

2579, (ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560), 2. 
4ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564), (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561), 1-5.  
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ในทางตรงกันข้ามหากเมื่อมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น ท้ายท่ีสุดมนุษย์ก็จะท าร้ายตัวเอง 

ครอบครัว สังคมและส่ิงรอบข้าง  อย่างไร้ซึ่งสติ  ซึ่งนับว่าการศึกษาเป็นกระบวนการบ่มเพาะ 

กระบวนการอบรมให้มนุษย์ มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคมและประกอบอาชีพ

อย่างมีความสุข  สามารถพัฒนาประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในทุก ๆ ด้าน                      

สมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  9  ท่ีพระราชทานแก่ครูและ

นักเรียน  ความว่า  “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติ

ดีและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะ

กับทุกด้าน  สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคง

ของประเทศไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”5  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกก าลังเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็วเกิดเป็น

สังคมของการเรียนรู้ที่เรียกว่า “การศึกษาไร้พรหมแดน”  การรับข้อมูลข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องมีความ

รวดเร็วเท่าทันต่อสถานการณ์  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ี

ประเทศไทยต้องมีการปรับเปล่ียนและเร่งพัฒนาให้มีคุณภาพ  เพื่อท่ีจะรองรับและวางรากฐานให้กับ

เยาวชนท่ีเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ  ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการต่างๆ 

ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี เพื่อท าให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ 

แก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถรู้จักพึ่งตนเองด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ

มีคุณภาพ โดยเมื่อกล่าวถึงค าว่าคุณภาพ ในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยท่ีเป็นอีกหนึ่งประเทศ

ท่ีพบกับปัญหาของการจัดการศึกษา จนต้องเกิดการเปล่ียนแปลงและแก้ไขอยู่หลายครั้งหลายคราว

และด้านท่ีเป็นจุดอ่อนและมักถูกยกมาเป็นประเด็นอยู่เสมอ คือ ด้านการเรียนการสอนท่ียังคงรูป

แบบเดิม  ท่ีครูเป็นผู้บอกทฤษฎีโดยเน้นแค่การท่องจ า ซึ่งผู้เรียนไม่เกิดกระบวนการคิดและไม่สามารถ

                                                             

      5ส านักงานราชเลขาธิการ, “ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและ

นักเรียน”, วิทยาจารย์ (ตุลาคม 2553)   
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ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  เยาวชนส่วนมาก ไม่ค่อยใช้ความคิด  ไม่ชอบอ่านหนังสือ ท าให้การพัฒนา

เกิดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปถึงการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์อยู่

ในระดับต่ า และเมื่อมองถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 

2545,2553) ท่ีอธิบายถึงการศึกษา  โดยมีความหมายว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม          

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง องค์ความรู้อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต           

จากความหมายดังกล่าวยิ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญส าหรับแนวทางในการจัดการศึกษา  ซึ่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ

ไทยทีมีเอกภาพเชิงนโยบายความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งอ านาจของโรงเรียนคือความเข้มแข็งของการบริหารงานวิชาการ           

ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ ต่อทิศทางการด าเนินนโยบายทางการศึกษาเพื่อให้

หน่วยงานประสบความส าเร็จและมีคุณภาพ ท้ังนี้ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์

กว้างไกลและควรมีการกระจายการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมคิดและการตัดสินใจของบุคลากรภายใน

โรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้ังนี้เพราะหลักสูตรเป็นส่วนท่ีส าคัญของการ

บริหารงานวิชาการ เพราะเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลให้การด าเนินการทางการศึกษาจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพ

มากขึ้นตามไปด้วย6 ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตัวแปรหรือองค์ประกอบท่ีจะท าให้

งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในระดับดี มีความสามารถ ความถนัด เฉพาะทางท่ีโดดเด่น มีผลการเรียนเป็นท่ียอมรับ สามารถ           

ถ่ายโอนกับสถานศึกษาอื่นได้ 

 ส าหรับแนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหาร 

งานวิชาการเป็นล าดับแรก ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันแล้ว ยังคงเห็นได้ว่า 

การศึกษาของประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ดูได้จากผล

คะแนน PISA ในแต่ละปี ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทย พบว่า ผลการประเมินท้ังสามด้าน ได้แก่  

                                                             
6ธีระ   รุญเจริญ ,ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา ยุคปฏิรูปการศึกษา , 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2550 ), 280. 
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ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   มีแนวโน้มลดลง   แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 

2012  ผลการประเมินด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะมีแนวโน้มสูงขึ้น  แต่ใน PISA 

2015 ท้ังสามด้านกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012  โดยการอ่านเป็นด้านท่ีมีคะแนนลดลงมาก

ท่ีสุด (ลดลง 32 คะแนน)  รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งท้ังสองด้านลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นด้าน คณิตศาสตร์ (ลดลง 11 คะแนน) แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ7                 

ดังแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 1 แนวโน้มผลการประเมินของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2015 

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, สรุปผลการวิจัย 

PISA 2015, 4 

 จากผลการประเมินการศึกษาของไทย PISA 2015 แสดงถึงสภาพคุณภาพด้านการจัดการ

เรียนการสอนท่ีก าลังมีปัญหา ท้ังการจัดท าแผนการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้               

ทุกช่วงช้ัน ตามแนวการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นการบริหารงาน

                                                             
7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , สรุปผลการวิจัย 

PISA 2015, 4 
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วิชาการจึงมีบทบาทความส าคัญในการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก ท้ังนี้จึงเป็นสาเหตุหลัก               

ท่ีประเทศไทยควรเร่งพัฒนาระบบการศึกษา แก้ไข ปรับปรุงในการบริหารงานวิชาการในการศึกษา        

ขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีคุณภาพ และการบริหารวิชาการจะมีคุณภาพได้นั้น ทุกคนในองค์กร

โรงเรียนต้องมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ ช่วยกัน การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลเพื่อจะได้ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรอย่างเต็มท่ีด้วย              

ความมุ่งมั่นของครูและครูต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสูงขึ้นในล าดับต่อไป 

 

ปัญหาของการวิจัย 

 การท่ีจะท าให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบท่ี

ส าคัญ ประการหนึ่งคือการบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญเปรียบเสมือนหัวใจ

ของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ังผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้

ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและ

การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจท่ีจะสร้างและเสริมแรงให้ครูมีความ

กระตือรือร้นท่ีปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการตามคู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ            

นิติบุคคล ได้ก าหนดขอบข่ายไว้ 17 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียน               

การสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     

6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา             

10) การแนะแนว  11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                

12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา และ17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงภาระของโรงเรียนท่ีเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเมื่อพิจารณา

อย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่าโรงเรียนต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในทุก ๆ ปี 

เพื่อรักษามาตรฐานของระบบการจัดการศึกษา ท้ังนี้ การประเมินภายใน ( Internal Evaluation) 

เป็นประบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง(Self-evaluation) 

สถานศึกษา ควรก าหนดให้การประเมินอย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ

โรงเรียน จากผลการประเมินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน             

61 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรงเรียนและจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน พบว่า

มีโรงเรียนท่ีผ่านการรับรองการประเมิน 56 โรงเรียน คิดเป็น 91.80% และโรงเรียนท่ียังไม่ผ่านการ

รับรองการประเมิน 5 โรงเรียน คิดเป็น 8.20% ซึ่งท้ัง 5 โรงเรียนนี้ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัด

สุพรรณบุรี 2 โรงเรียน คิดเป็น 40% และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 3 โรงเรียน คิดเป็น 60%8     

ซึ่งข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 นั้น ได้รับการประเมินภายนอกรอบสามผ่านท้ัง 5 โรงเรียนและอ ยู่ในระดับ

คุณภาพดี9  

 จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้นเพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพ และส่งผลถึงตัวผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

พร้อมท้ังก ากับดูแลแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักง านคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญคือ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

                                                             
8กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558, 
เอกสารหมายเลข 2/2559, 39 

9กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 , รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560, เอกสารหมายเลข 4/2560, 73 
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ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งดูได้จากผล

การทดสอบระดับชาติของส านักงานมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ              

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดนครปฐมเป็นการรายงานผลการสอบระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบ

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)               

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม และ

ระดับประเทศ ทุกการจ าแนกมีคะแนนต่ ากว่า คะแนนเฉล่ีย 50.00 ทุกรายวิ ชา ยกเว้น กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับจังหวัด และระดับเขตท่ีมีคะแนนเฉล่ียเกิน 50.00 แสดงได้ดังตาราง

ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เฉล่ีย  
             รายวิชา 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 

จังหวัด เขต ประเทศ 

ภาษาไทย 51.99 51.08 48.29 

ภาษาอังกฤษ 32.11 30.73 30.45 

คณิตศาสตร์ 29.70 28.43 26.30 

วิทยาศาสตร์ 34.01 33.34 32.28 

 
ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560, 

เอกสารหมายเลข 2/2561, 47 

และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศึกษา 2560 พบว่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม และระดับประเทศ ทุกการจ าแนกมี
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คะแนนต่ ากว่า คะแนนเฉล่ีย 50.00 ทุกรายวิชา ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ

จังหวัด และระดับเขตท่ีมีคะแนนเฉล่ียเกิน 50.00 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 เฉล่ีย 
              รายวิชา 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 

จังหวัด เขต ประเทศ 

ภาษาไทย 53.63 50.90 49.25 

สังคมศึกษาฯ 37.39 35.45 34.70 

ภาษาอังกฤษ 33.58 27.77 28.31 

คณิตศาสตร์ 30.02 24.81 24.53 

วิทยาศาสตร์ 32.94 29.36 29.37 

 
ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560, 

เอกสารหมายเลข 2/2561, 77 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 พบว่า

ระบบการจัดการศึกษาก าลังประสบปัญหา  โดยเมื่อพิจารณาคะแนนการสอบ  จะเห็นได้ว่าคะแนนท่ี

ได้ต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและผลของการประกันคุณภาพภายนอกบ่งบอกว่าโรงเรียนใน

จังหวัดนครปฐมก าลังประสบปัญหาในด้านการบริหารงานวิชาการ ระบบการจัดการเรียนการสอน      

ดังนั้น ถ้าต้องการจัดการศึกษาจะพัฒนาและมีคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับแล้วนั้น โรงเรียน

จะต้องมีการบริหารวิชาการท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของการจั ด               

การเรียนการสอนในข้างต้นแล้ว  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก าลังมีปัญหาตามท่ีได้

กล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นผลกระทบของการจัดการบริหารวิชาการท่ีโรงเรียนต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา

อย่างเร่งด่วน  

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิ จัย เรื่องการบริหารงานวิชาการกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
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พัฒนาเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม 

ท่ีก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง            

ท่ีจะต้องพัฒนาโรงเรียนในด้านของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน              

ในจังหวัดนครปฐมให้มีคุณภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้

ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อทราบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 

ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้คือ 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับใด 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับใด 
3. การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐมมี 

ความสัมพันธ์กัน หรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 
3. การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม     

มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการบริหารงานเชิงระบบ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี            

เชิงระบบ (System approach) ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and 

Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ท่ีกล่าวว่าองค์กรระบบเปิด ประกอบด้วย ระบบย่อยๆ ภายใน

อง ค์กร ท่ีมี ความสัมพันธ์กับ ส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับ ตัวป้อน (Inputs)                 

จากส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) ซึ่งเปล่ียนแปลงตัวป้อนให้

กลายเป็นผลผลิต (Outputs) ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ท้ังภายในและ

ภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบท้ังสามส่วน

จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีน าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการ ได้แก่ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และ

การจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการของการบริหาร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้ซึ่งผลผลิต  (Outputs) คือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ดี

ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทาง

ภูมิศาสตร์10 

การบริหารงานวิชาการมีนักวิจัยได้เสนอแนวคิดหลายท่าน ได้แก่ มิลเลอร์ (Miller) พบว่า    

งานวิชาการประกอบด้วย 1) การจัดโปรแกรมการสอน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การจัดให้มี

การเรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน 11 เช่นเดียวกับเซอรจิโอวานนีและคณะ 

(Sergiovanni and others) ได้ให้ความเห็นว่าการบริหารงานวิชาการมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การต้ัง

ปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและต้ังวัตถุประสงค์ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุปรัชญาการศึกษานั้น      

2) จัดท าโครงการเพื่อให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 3) จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตร

                                                             
10Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration: 

Concepts and Practices, 5th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008), 31-33. 
11Van Miller, The Public Administration of American School System (New 

York: The Macmillan Company, 1955), 175. 
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และการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 

และ5) จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ12 สมิท (Smith) ได้จัดแบ่งการบริหารงานด้าน

วิชาการออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร     

3) การน าหลักสูตรไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครู

ประจ าการ13 และกมล  ภู่ประเสริฐ ได้เสนอแนวคิดบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี้ 

1) การบริหารหลักสูตร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับชาติและ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 2) การบริหารการเรียนการสอน เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 

ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา    

3) การบริหารการประเมินผล เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนด

วิธีการ และเครื่องหมายท่ีใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนรู้  รวมท้ังพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ

เป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด และจัดท าหลักฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) การบริหารการ

นิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไข และส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน โดยก าหนดนิเทศ ผู้รับการนิเทศ วิธีการนิเทศ และช่วงเวลาในการนิเทศ        

5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้

ความสามารถ การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ

อื่นๆ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการผู้เรียน 

8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวม จัดท า

ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อวางแผนพัฒนาและก ากับติดตามการพัฒนาสถานศึกษาและ 

9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา เป็นการประเมินผลงานทางวิชาการ

โดยภาพรวมของโรงเรียน ประกอบด้วย การประเมินก่อน ประเมินระหว่างด าเนินงาน และประเมิน

                                                             
12Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268. 
13Edward Smith. W and Others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey, 

Englewood  Cliffs: Prentice-Hall, 1969), 170. 
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หลังการด าเนินงาน14 ส่วนองค์ประกอบส าคัญๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 

ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษ าใน

สถานศึกษา  8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว  

11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร

อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และ17) การพัฒนา

และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา15 

ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียน เช่น มอทท (Mott)  มีแนวความคิดว่า โรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไม่มัก

พิจารณาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในบรรดาความคิดท้ังหลาย                 

การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทาง  การเรียนสูง (productivity) 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก 

(positive attitude) 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนได้ (adaptability) และ

4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน (flexibility)16 ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and 

                                                             
14กมล  ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท เมธีท ทิปส์ จ ากัด, 

2547), 8-19. 
15ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน “ใน

โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2556), 41. 

16Paul E. Mott, The Characteristic of Effective Organization, (New York: Macmillan, 

1966), 398. 
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Reynolds) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะต้องมีลักษณะท่ีแสดงถึง

ความส าเร็จ ดังนี้  1) การจัดอาคารสถานท่ี 2) ภาวะผู้น า 3) ความเสถียรภาพของบุคลากร                        

4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดการเวลาเรียนท่ี

เกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากผู้ปกครอง 9) การวางแผนร่วมกัน 10) ความรู้ สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน                 

11) มีเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกันท่ีชัดเจน และ12) มีระเบียบวิ นัย17 เซอร์จิโอวานนี 

(Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลว่าควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง  2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี  3) จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน             

4) มีบรรยากาศโรงเรียนทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนา

บุคลากรอย่างกว้างขวาง  7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

และ9) ผู้ปกครอง  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม18 เอดมอนส์ (Edmonds) เสนอประสิทธิผลของ

โรงเรียนควรจะประเมินจากหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้   1) ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 2) การให้ความส าคัญ

กับทักษะพื้นฐาน 3) ความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง 4) บรรยากาศท่ีปลอดภัยอบอุ่น              

5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ6) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบ

เรียบร้อย19  ท้ังนี้ยังสอดคล้องและเห็นไปในทางเดียวกันของ  ฮอยและ มิสเกล (Hoy and Miskel)  

ท่ีได้เสนอว่า เมื่อองค์การมีการปรับเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก             

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)  2) ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction)        

                                                             
17Gilbert Austin and David Reynolds, Managing for Improved School 

Effectiveness: An International Survey, School Organization, 10 (2/3) (1990), 167-
168. 

18Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 
2nd ed.,(Boston, Mass : Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 

19Ronald Edmonds, Effective School for the Urban Poor, Educational 
Leadership.(1979), 15-24. 
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3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) และ         

5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality)20 

จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิด ดังแสดงไว้ใน

แผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration : Concepts 
and Practices, 5th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008). 31-33. 

:  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2556), 41. 
 :  Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory Research 

and Practice, 8th ed., (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 

                                                             
20Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 8th ed., (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 
องค์กร (Organization)  

 

 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 

 กระบวนการเปล่ียนแปลง 

(Transformation Process)- 

-การบริหาร 

 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

-  บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต (Output) 

คุณภาพผู้เรียน 

 

- ความพึงพอใจของทุก

ฝ่าย 

การบริหารงานวิชาการ 
ประสิทธิผลของ 

  โรงเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 จากรายละเอียดและกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยโดยมุ่ง

ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้น า

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มาเป็น

ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน                   

4) การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8) การพัฒนา

และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ             

13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน                       

16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน และ17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา21  ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ใช้แนวคิดของฮอยและมิสเกล           

(Hoy and Miskel) มี 5 ประการ คือ 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึงพอใจ

ในการท างาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคันของ

นักเรียน (dropout rate) และ5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality) 22 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 

 

 

                                                             
21ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน

ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 41. 

22Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory 
Research and Practice, 8th ed., (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 41. 
 :  Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory Research 
and Practice, 8thed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 

การบริหารงานวิชาการ (Xtot) 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน (X1) 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ (X2) 
3. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (X3) 
4. การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X4) 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X5) 
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X6) 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (X7) 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8) 
9. การนิเทศการศึกษา (X9) 
10. การแนะแนว (X10) 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(X11) 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X12) 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและ
องค์กรอื่น (X13) 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (X14) 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน (X15) 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในโรงเรียน (X16) 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (X17) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
   นักเรียน (Y1) 
2. ความพึงพอใจในงาน (Y2) 
3. การขาดงาน (Y3) 
4. อัตราการออกกลางคันของ 
   นักเรียน (Y4) 
5. คุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 
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ข้อจ ากัดในการวิจัย 

แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยสอบถามจากบุคคลฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ดังนัน้ ข้อสรุปท่ีได้

ให้ถือทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อเท็จจริงและเป็นกลาง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ท่ีตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้  

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ             

ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน พัฒนาส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อบรรลุ

วั ตถุ ป ร ะ สง ค์ และ จุดมุ่ ง ห มาย ตามห ลั ก สูต ร  ต าม ขอบ ข่ า ย ก าร บริ ห า ร ง าน วิ ช า ก า ร                         

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดไว้ จ าแนกได้เป็น                 

17 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ

การศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและ

องค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                     

สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                

งานด้านวิชาการของโรงเรียน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียนและการพัฒนาและ             

ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติ               

การสอนในโรงเรียน ท่ีสามารถด าเนินงานท้ังด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน จนท าให้

นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาประเด็น

จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างาน การขาดงาน อัตราการออก

กลางคันของนักเรียน และคุณภาพโดยท่ัวไป 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เฉพาะโรงเรียน    

ในจังหวัดนครปฐม รวมท้ังส้ิน 29 โรง 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยก าหนดเนื้อหาสาระของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม  รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

การบริหารงานวิชาการ 

 

ความส าคัญและความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ัง

ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและ มีส่วน

ร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง23 ดังนั้นการพิจารณาว่าสถาบันใดมีมาตรฐานหรือไม่ จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ 

งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยู่กับบทบาทของผู้บริหารซึ่งจะต้องให้ความสนใจใน                   

การบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก และเป้าหมายของการบริหารวิชาการ คือ กา รพัฒนาผู้เรียนให้                  

มีความรู้ มีทักษะ พื้นฐานท่ีจ าเป็น มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 24  ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ              

การบริหารวิชาการไว้ ดังนี้ 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  
และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน25 

                                                             
23กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 9. 
24จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์3, 

2557), 3. 
25ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2553),  

2. 



  
 

21 

 สันติ  บุญภิรมย์  ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารการจัดการ
กิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้งานวิชาการเกิดพลวัต
และส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง26 
 รุจิร ์ ภู่สาระ  ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ27 
 จิติมา  วรรณศรี ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา28 
 กมล  ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจการศึกษา29 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน พัฒนาส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญหรือเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนานักเรียนให้
มีความรู้ความสามารถ และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงาน  กล่าวกันว่า งานวิชาการเป็นงาน
ท่ีมีความส าคัญท่ีเป็นการพัฒนาสติปัญญาท่ีต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้คนและองค์กรเคลื่อนท่ีไปสู่
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักบริหารวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายในเรื่องของความส าคัญ
ของการบริหารไว้ดังนี้ 
 ปรียาพร    วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชการไว้ดังนี้  1) งานวิชาการเป็นงานท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เจนตคติและค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น            

                                                             
26สันติ  บุญภิรมย,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2552), 22. 
27รุจิร ์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2545), 56. 
28จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์3, 

2557), 3. 
29กมล  ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท เมธีท ทิปส์ จ ากัด, 

2547), 6. 
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คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม 2) งานวิชาการเป็นตัวก าหนด
ปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีภาระงานด้านวิชาการมาก งานอื่น ๆ ก็ย่อมมีมากตามไปด้วยเช่นกัน 
3) งานวิชาการเป็นเครื่องก าหนดการจัดทรัพยากรให้แก่โรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ซึ่งจะมีการจัดให้ตามสัดส่วนของงานวิชาการของโรงเรียน 4) งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพ
งานของโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต้องอาศัยงานทางด้านวิชาการโดยพิจารณาจากผลผลิตของ
ระบบงานวิชาการ ได้แก่ วิธีการสอนของครู  การบริหารงานวิชาการ  ผลส าเร็จของครูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5) งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจาก
งานวิชาการเป็นงานหลักท่ีผู้บริหารจะต้องด าเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูร่วมมือในการปรับปรุงงาน
วิชาการของโรงเรียนอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องรู้จักวางแผนและติดต่อสื่อสาร  รวมถึง    
สั่งการและมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายและ          
มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ30  สอดคล้องกับท่ี เจริญ  ภักดีวานิช ท่ีได้ให้ความหมายของ
ความส าคัญการบริหารวิชาการไว้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีขับเคลื่อน
การศึกษาได้อย่างทันท่วงที   มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน ระบบการประกัน
คุณภาพ  การปฏิรูปหลักสูตร  ปฏิรูปการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ท่ีดี  วิทยากรท้องถ่ิน  การส่งเสริมการอ่าน  
การวิเคราะห์  และส ารวจช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีปัญหาด้านข้อมูล  ด้านการสื่อสาร  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ียัง
ขาดแคลน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง31 
 จากความหมาย สรุปได้ว่า  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร  
เพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการมีคุณภาพ  ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญและส่งเสริมงานวิชาการให้ครอบคลุม
ทุกด้านเพื่อประสิทธิภาพท่ีดี 
 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารวิชาการ 

 ส่วนหนึ่งของการสร้างความส าเร็จของการบริหารวิชาการ  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ ดังท่ีกิตติมา  ปรีดีดิลก ได้กล่าวถึงหลักวิชาการท่ีน าไปปฏิบัติไว้ ดังนี้             
1. การจัดท าแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลัก 2. การบริหารงานวิชาการเป็น
การร่วมมือกันท างาน  3. ควรจะกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ  4. ควรส่งเสริมผู้ร่วมงาน 
ให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 5. เริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานวิชาการ 6. ผู้บริหารควรใช้เทคนิค

                                                             
30 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 33. 
31 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, เอกสารประชาสัมพนัธ์เพื่อ

การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 6. 
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ส่งเสริมคนอื่นมากกว่าการสอนคนอื่น 7. มีการให้ขวัญและก าลังใจในการท างาน  8. ควรมีคณะกรรมการ          
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 9. ให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาท่ีรับผิดชอบ                 
10. ติดตามและประเมินผลงาน32 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ไว้เป็น             
3 ข้ันตอนดังนี้  คือ  1. ข้ันการวางแผนก่อนการด าเนินงานผู้บริหารจะต้องวางแผนด้านวิชาการเอาไว้โดย
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานการจัดระบบงานการก าหนดวิธีการจัดบุคลากรจัดท าโครงสร้างและแผน
ปฎิบัติงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้งานด าเนินไปตามเป้าหมายและข้ันตอนของแผนท่ีได้วางไว้โดย
ให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย 2. ข้ันการจัดด าเนินการผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้งานท่ีวางไว้ในแผนแบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ งานเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชา งานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการและงานเกี่ยวกับการบริการ  3. ข้ันส่งเสริม
และควบคุมงานด้านวิชาการผู้บริหารจะต้องติดตาม และควบคุมงานวิชาการให้ได้มาตรฐานด้วยการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการส่งเสริมงานวิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการให้มี
ความเหมาะสม เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน33 ซึ่งหลักการในข้างต้นมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
กับ บรูซ (Bruce) คือ 1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง  การได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิมโดย 
ไม่เพิ่มการลงทุน กล่าวคือ นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยไม่ออกกลางคัน        
ไม่เรียนเกินเวลาและต้องไม่ช้ากว่าก าหนด 2. หลักแห่งประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การมีความรู้ 
มีความสามารถ  มีคุณธรรมและจัดการได้ 34 ส่วนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  กล่าวว่า หลักการในการบริหารซึ่ง
สถานศึกษา มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชน จ าเป็นท่ีจะต้องมีหลักการธรรมาภิบาล  คือ  
หลักการคุ้มค่า  คือ การได้ผลผลิตท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน  คือ ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนจบตามก าหนดของ
หลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน ไม่เรียนเกินเวลาและไม่ช้ากว่าก าหนด  หลักนิติธรรม  หมายถึง ความถูกต้อง
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทุกคนต้องปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน35 
  จากหลักการบริหารวิชาการท่ีได้กล่าวมา สรุปได้ว่า  หลักการบริหารวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้ข้ึนอยู่กับการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนส าคัญ   ดังนั้น                        
ในการบริหารงาน ผู้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องมีหลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค 
กระบวนการ มีความเข้าใจ  รวมถึงมีเป้าหมายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างชัดเจน 

                                                             
32 กิติมา   ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร. (กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ,์ 2549)  
33 ปรียาภรณ์  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2553),19-20. 
34 Francis J. Bruces, “Curriculum  and  Instruction”, in The International  

Encyclopedia  of  Higher  Education,  Vol. 3, (Sanfrancisco : Josey-Bass  Publishers, 1978), 
1192. 

35 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งท่ี 3. (สงขลา 
: บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2552), 32. 
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ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษา มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน                  
อันก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้
ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 มิลเลอร์ (Miller) พบว่า งานวิชาการนั้นประกอบด้วย 1) การจัดโปรแกรมการสอน                  
2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การจัดให้มีการเรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน36 
 เซอร์จิโอวานนี  และคณะ (Sergiovanni and others) ได้ให้ความเห็นว่าขอบข่าย             
การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาข้ึนมาและต้ังวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
เพื่อให้บรรลุปรัชญาการศึกษานั้น 2) จัดท าโครงการเพื่อให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีต้องการ 
3) จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) สร้างบรรยากาศใน
โรงเรียนให้พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 5) จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ37 
 สมิท (Smith) ซึ่งได้จัดแบ่งการบริหารงานด้านวิชาการออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การจัด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การน าหลักสูตรไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์
การสอน 5) การนิเทศการสอน และ 6) การส่งเสริมครูประจ าการ38 
 กมล  ภู่ประเสริฐ ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี้           
1) การบริหารหลักสูตร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับชาติ และ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 2) การบริหารการเรียนการสอน เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา               
3) การบริหารการประเมินผล เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ก าหนด
วิธีการ และเครื่องหมายท่ีใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนรู้  รวมท้ังพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด และจัดท าหลักฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) การบริหาร                     
การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไข และส่งเสริม                  
การจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดนิเทศ ผู้รับการนิเทศ วิธีการนิเทศ และช่วงเวลาในการนิเทศ             
5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้

                                                             
36Van Miller, The Public Administration of American School System (New 

York: The Macmillan Company, 1955), 175. 
37Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268. 
38Edward Smith. W and Others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey, 

Englewood  Cliffs: Prentice-Hall, 1969), 170. 
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ความสามารถ การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ
อื่นๆ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการผู้เรียน 
8) การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวม จัดท า
ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อวางแผนพัฒนาและก ากับติดตามการพัฒนาสถานศึกษา และ 
9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา เป็นการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยภาพรวมของสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมินก่อน ประเมินระหว่างด าเนินงาน และ
ประเมินหลังการด าเนินงาน39 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการในคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครูไว้ 12 ด้าน ดังนี้  1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนา

แหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา40 

 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการตามคู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ

นิติบุคคล ได้ก าหนดขอบข่ายไว้ 17 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียน            

การสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                    

6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

                                                             
39กมล  ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท เมธีท ทิปส์ 

จ ากัด, 2547), 8-19. 
40กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 6. 
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การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา                   

10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                 

12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  15) การจัดท าระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้             

ในสถานศึกษา และ17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา41  

 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีขอบข่ายท่ีกว้างขวาง ครอบคลุมกิจกรรม

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุ

ถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถ่ิน 

ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา 

หลักสูตรนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ

ต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อีกท้ัง

เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การดูแล

รับผิดชอบใน เขตพื้นท่ีให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่

มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกันในระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจ

ในบ้านเกิด เมืองนอนและท้องถิ่นของตน เพื่อให้การจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นบรรลุผลดังกล่าว 

                                                             
41ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2556), 41. 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้องจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น โดย

ด าเนินการให้ฝ่ายต่างๆ อาทิ โรงเรียน ผู้ปกครอง ปราชญ์ในท้องถิ่น นักธุรกิจในชุมชน ได้มีส่วนร่วม

ในกระบวนการจัดท ากรอบหลักสูตร ดังกล่าว เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมองท่ีหลากหลายครอบคลุมเรื่อง

ส าคัญท่ีผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้ และมีความสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนั้น เขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ

สถานศึกษา ภายในเขตพื้นท่ีให้สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนช่วย

พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ

เพื่อให้ชุมชน และผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าลูกหลานของตนได้รับการศึกษาท่ีดี เขตพื้นท่ีการศึกษา

และหน่วยงาน ระดับท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ พร้อมท้ังรายงานข้อมูลย้อนกลับแก่โรงเรียนเพื่อ

การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น42 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามี

แนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจัดท าไว้  2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้

ความส าคัญ 3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล

จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4) จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ

สถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  จัดท าค าอธิบายรายวิชา          

                                                             
42กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2552), 20. 
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หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง และ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ43 

2. การวางแผนงานวิชาการ 

 เป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางและแนวทางด าเนินงานวิชาการ ได้แก่ 

การก าหนดเป้าหมายของงานวิชาการ การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการ การจัดท า

ปฏิทินการด าเนินงาน การจัดสรรและก าหนดทรัพยากรในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม           

การก าหนดโครงการการบริหารงานวิชาการ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่บุคลากร 

เพื่ อ สนั บสนุ น ให้ ก า รด า เนิ น ง าน วิ ช าก าร เ กิ ดปร ะ สิท ธิ ผลต าม เป้ าหม าย ท่ีก าหน ด44 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการ

วางแผนงานวิชาการ ดังนี้ 1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศ 

และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ            

2) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน45 

 

 

                                                             
43ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2556), 42. 

44จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์3, 
2557), 6. 

45 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 42. 
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 เป็นหัวใจส าคัญของงานวิชาการ เป็นกระบวนการส าคัญของการน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้

ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หลักสูตรจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียน              

การสอนท่ี ดีมีประ สิทธิภาพ  คือ การ เรี ยนการสอน ท่ีบรร ลุวั ตถุประสง ค์ของห ลัก สูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้โรงเรียนแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  2) จัดการเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและ

แหล่งเรียนรู้ 4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) ส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศ

ของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ46 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 เป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะตามท่ีคาดหวัง ได้แก่ การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร โดยมีผู้ส่วนเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร

ของสถานศึกษา ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ก าหนด

แนวทางการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมท้ังก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียน         

มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด และน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงใน            

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้47 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี้ 1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

เป็นของตัวเอง โดยจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง        

                                                             
46 เรื่องเดียวกัน, 42-43. 
47 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์3, 

2557), 7. 
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ             

ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความสากล 2) สถานศึกษาสามารถ

จัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอน และอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของ

ผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร

สถานศึกษา และ4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ48 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการ

เกี่ยวกับ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ              

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวน          

การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                    

รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ 

ให้ได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก

วิชา 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน และ

อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน

                                                             
48 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน          

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 43. 
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หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน

และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน

ความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ

7) ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้น าและ             

การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น49 

6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

เป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน และหลัง             

การเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะ  

ท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลาย ตรงตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ โดยการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือวัดผลท่ีครอบคลุม

เนื้อหาและคุณลักษณะท่ีต้องการวัด อาทิ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ 

เป็นต้น50 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการ

เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 1) ก าหนดระเบียบการวัด

และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเท ศ         

2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา            

3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 4) จัดให้มี               

การประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน              

5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ใน          

                                                             
49ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 43-44. 

50จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์3, 
2557), 7-8. 
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การพัฒนาการเรียนการสอน 7)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินผลการเรียนด้านต่างๆ         

รายปีหรือรายภาคและตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ            

8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน51 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

มุ่งให้ผู้บริหารท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังจัดท านโยบาย

และวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรท่ีน าไป  สู่คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็น

แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ52 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

และกระบวนการท างานของผู้เรียน ครู และเกี่ยวข้องกับการศึกษา  2) พัฒนาครูและผู้เรียนให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้นท า

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดการจัดการ การให้เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบ           

สหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

                                                             
51ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 44-45. 

52อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (2554),เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2559 , 
เข้าได้จาก https://panchalee.wordpress.com/2011/06/17 
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และ4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา53 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ดังนี้ 1) ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาในโรงเรียนสังกัด 2) จัดท า

เอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา

อื่นๆ ท่ีจัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 3) มีส่วนร่วมในการจัดต้ังหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 4) ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล 

ครอบครัว องค์กรท่ีจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในแต่ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ5) มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครู ได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิง

อนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเ รียนรู้ให้ครอบคลุม            

ภูมิปัญญาท้องถิ่น54 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้อง

ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ

พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ดังนี้ 1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 2) จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา

ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน 

ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 

                                                             
53ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 45. 

54กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 34. 
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Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ ส่วนธรรมะ เป็นต้น 3) จัดระบบข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น              

จัดเส้นทางหรือแผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ5) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ55 

9. การนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพื่อให้เป็นตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรและวิธีการด าเนินการสอน การนิเทศจึงเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารใช้พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 1) สร้างความ

ตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน

ท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศ

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและ

ต่อเรื่องเป็นระบบและกระบวนการ และ3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบ

นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 56 

10. การแนะแนว 

การแนะแนว  เป็นการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม สร้างเสริมให้เขามี

คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะ            
                                                             

55ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 45-46. 

56เรื่องเดียวกัน, 46. 
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การด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวได้อย่าง             

มีความสุขในชีวิตได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด ในทุกด้าน 57 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้

สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการแนะแนว ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบาย

การจัดการศึกษาท่ีมีแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึง               

การมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2) จัดระบบงานและโครงสร้าง

องค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 3) สร้างความตระหนักให้ครู           

ทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้

เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการ

แนะแนว 6) ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 7) ส่งเสริมความร่วมมือและเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน            

8) ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว และ 9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน58 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan - Do - Check - 

Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีมีหน้าท่ีก ากับ

                                                             
57วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , การแนะแนว ,เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2559 , เข้าได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/การแนะแนว 
58ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 

“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2556), 46-47. 
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ดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ี

จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้        

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน  

2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการพัฒนางาน และการสร้าง

ระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  

สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3) จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

(แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์)  4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรม สถานศึกษาต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนา

คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือท่ีรู้จักกันว่า PDCA 5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม 6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับ                

การประเมินคุณภาพภายนอก และ7) การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุป

รายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงาน                 

ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน59 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

สถานศึกษาเป็นสถาบันหลักท่ีอบรมส่ังสอน ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นส่ิงท่ี

สถานศึกษาต้องประสานงานร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ส านักงานคณะกรรมการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ                

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ และ4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ

                                                             
59เรื่องเดียวกัน, 47. 
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สภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง

ชุมชน60 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

ในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประสานงานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ท าให้นักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาได้รับความรู้ ท่ีกว้างขวางขึ้นเพราะการร่วมมือทางวิชาการ ในการแบ่งปันส่ือและ                 

องค์ความรู้ต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้อง

ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ดังนี้ 

1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2) เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรอื่นภาครัฐและเอกชน 

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น                   

3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ 

และ4) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับศิษย์เก่า                 

การประชุมผู้ปกครองผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ      

เป็นต้น61 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

                                                             
60เรื่องเดียวกัน, 47. 

61เรื่องเดียวกัน, 47-48. 
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สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ 2) จัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา 3) ร่วมกับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากร

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 5) ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นได้รับความช่วยเหลือ

ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น และ 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังด้าน

คุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ62 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติท่ีจะต้องด าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ดังนี้ 1) ศึกษา

และวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรับรู้และปฎิบัติเป็นแนวเดียวกัน 2) จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 3) ตรวจสอบร่าง

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 4) น าระเบียบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และ5) ตรวจสอบและ

ประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และน าไปแก้ไข

ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป63 
                                                             

62เรื่องเดียวกัน, 48. 

63เรื่องเดียวกัน, 48-49. 
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16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียน     

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน

ประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และ3) ตรวจพิจารณาคุณภาพ

หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้

ประกอบการเรียนการสอน64 

17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ 1) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผนใน

เรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 2) พัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการ

จัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) พัฒนาและใช้สื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน และ

5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา65 

 

 
  

                                                             
64เรื่องเดียวกัน, 49. 

65เรื่องเดียวกัน, 49. 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ความหมายและขอบข่ายของประสิทธิผล มีผู้ให้ค านิยามของประสิทธิผลไว้หลากหลายขึ้นอยู่
กับลักษณะองค์กร และมุมมองของนักวิชาการ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งผลส าเร็จของงานหรือ            
การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้ท่ีให้ความหมายของประสิทธิผล ดังนี้ 
 จันทรานี  สงวนนาม ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล  คือ พฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร66 
 สันติ  บุญภิรมย์ ได้ให้ความหมายประสิทธิผล หมายถึง เป้าหมายขององค์การได้บรรลุผล
ส าเร็จ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีท้ังทางฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานให้บังเกิดผลงานตามท่ี
ก าหนดไว้67 

เอกชัย  กี่สุขพันธ์และคณะ ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การได้ผลผลิตตรงตามความ
ต้องการหรือตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ในการบริหารการศึกษา นั่นคือ การด าเนินงานท่ีท าให้
เกิดผลในส่ิงท่ีควรจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่ิงท่ีดีงามของการพัฒนา ประสิทธิผลจึงเป็นการด าเนินการให้
สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและดีงามอย่างท่ีสุด68 
 อุทุมพร  จามรมานและคณะ กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีพึงปรารถนา คือ ผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผลผลิต 
ผลกระทบ ผลลัพธ์ท่ีได้ตรงตามผลท่ีคาดหวังไว้ และเป็นท่ีพึ่งพอใจของผู้ใช้หรือผู้บริโภค69 

กลิคแมน (Glickman) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า สถานศึกษาท่ีมี
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานท่ีทดสอบ70  

                                                             
66จันทรานี  สงวนนาม , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2551), 186. 
67สันติ  บุญภิรมย์, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด,2552), 81. 
68เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ, การน าองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 27. 
69อุทุมพร  จามรมานและคณะ , การควบคุม การวัดประเมินผลและการจัดการความรู้ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 29. 
70Carl D. Glickman, Supervision of Instruction A Development Approach, 2nd 

ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1990), 155. 
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สเตียร์ (Strees) อธิบายความหมายของประสิทธิผลขององค์กร คือ ความสามารถขององค์กร

ในการได้มาและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดและมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

ตามเป้าหมาย71 

บาร์นาร์ด (Barnard) มองเป็นสองด้าน คือ การปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จสมตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งเรียกว่า ประสิทธิผล (effectiveness) กับการปฏิบัติท่ีถือเอาความ        
พึ งพอใจของบุคลากรทุกฝ่าย เกี่ ยวข้ องกับงานเป็น เครื่ อง วัดซึ่ ง เรี ยกว่ า  ประ สิทธิภาพ 
(effectiveness)72 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการท างานของครูหรือขวัญของสมาชิกในสถานศึกษา73 

สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ี

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ท่ีสามารถด าเนินงานท้ังด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน จน

ท าให้นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณา

ประเด็นจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างาน การขาดงาน               

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน และคุณภาพโดยท่ัวไป  

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

 ประสิทธิผลขององค์การเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อความคงอยู่และความก้าวหน้าขององค์การ ดังนั้น
จึงมีผู้กล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลไว้หลายทรรศนะ ดังนี้ 

มอทท์ (Mott)  มีแนวความคิดว่า สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ มักพิจารณาท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในบรรดาความคิดท้ังหลาย การท่ีสถานศึกษาจะ
มีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

                                                             
71Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (Santa 

Monica, CA : Goodyear, 1977), 55. 

72Chester I. Barnard, The Function of The Executive (Cambridge: Harvard 
University Press, 1966), 82. 

73Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration (New York: 
Random House, 1991), 373. 
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(productivity)  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาได้ (adaptability) และ4) ความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (flexibility)74 

ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจะต้องมีลักษณะท่ีแสดงถึงความส าเร็จ ดังนี้ 1) การจัดอาคารสถาน ท่ี             
2) ภาวะผู้น า 3) ความเสถียรภาพของบุคลากร 4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ี
ได้รับการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 9) การวาง แผนร่วมกัน         
10) ความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) มีเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกันท่ีชัดเจน และ          
12) มีระเบียบวินัย75 

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลว่าควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จัดการเรียน            
การสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก 5) ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมี           
ส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม76  

นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) ได้ให้ความหมายของค าว่า

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรือองค์การได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตาม

แผน อันหมายถึง 4 ประการดังนี้ 1) คุณภาพของงาน 2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ                 

3) นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีดีกว่าเดิม และ4) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน77 

                                                             
74Paul E. Mott, The Characteristic of Effective Organization (New York: 

Macmillan, 1966), 398. 

75Gilbert Austin and David Reynolds, Managing for Improved School 
Effectiveness: An International Survey, School Organization, 10 (2/3) (1990), 167-
168. 

76Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice Perspective, 
2nd ed. (Boston, Mass: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 

77Afsaneh Nahavendi and Air R. Malekzadeh, Organizational Behavior: The 
person organizational fit (New Jersey : Prentice Hall,Inc.,1999), 532. 
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 แฮนสัน (Hanson) กล่าวถึงสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในลักษณะดังนี้ 1) มีการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการติดตามก ากับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน และ                
6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการท างาน78 
 กิ๊บสันและคณะ (Gibson and others) ได้อธิบายค าว่าประสิทธิผลในระดับองค์การว่าเป็น
ภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ 
ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการต่างๆ และ                
6) วัฒนธรรม79 
 เอดมอน (Edmonds) เสนอประสิทธิผลของสถานศึกษาควรจะประเมินจาก 1) ความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร 2) การให้ความส าคัญกับทักษะพื้นฐาน 3) ความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง          
4) บรรยากาศท่ีปลอดภัยอบอุ่น 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ         
6) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย80 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอว่า เมื่อองค์การมีการปรับเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึง
พอใจในการท างาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน (dropout rate) และ5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality) 81 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาในรอบปี

การศึกษาท่ีผ่านมา นักเรียนในโรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชย หรือรางวัลทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น
สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้จ านวนมากขึ้น รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเอง            
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองสูง โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการทดสอบ            

                                                             
78Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4th 

ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 
79Jame L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organization: 

Behavior Stucture Process, 10th ed. (Boston, Mass: McGraw-Hill,Inc., 2000), 15-17. 
80Ronald Edmonds, Effective School for the Urban Poor, Educational 

Leadership. (1979), 15-24. 
81Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory 

Research and Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 
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การวัดผลมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย ผู้ปกครอง      
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในด้านความมีระเบียบวินัย คุณธรรมและ              
ความประพฤติของนักเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
(achievement) เป็น ส่ิง ท่ีบ่ง ช้ีให้เห็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็ นเรื่อง            
การพิจารณาความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร ผู้บริหาร
และครูผู้สอนอีกด้วย โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อ
สถาบันชั้นสูงได้เป็นจ านวนมาก  โรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงดังกล่าวนี้ ได้แก่  โรงเรียนในเมือง โรงเรียน
ระดับจังหวัดท่ีมีช่ือเสียง โรงเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศส่ิงแวดล้อมเหมาะสม ปัจจัยด้านเงินคล่องตัว
สามารถจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายได้อย่างสะดวก มีบุคลากร คือครูผู้สอนมีคุณภาพ ตลอดจน               
การบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ82 

กู๊ด (Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง ความรู้หรือทักษะ

อันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ท่ีเรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการสอบของครูหรือผู้รับผิดชอบการสอน

หรือท้ังสองอย่างรวมกัน83  

อุทุมพร จามรมาน สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยสามารถวัดได้จากการทดสอบหรือวิธีการอื่นให้ได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายของ

การเรียนการสอนตรงตามเนื้อหาสาระ และวิธีการท่ีครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ดังนั้น         

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต้องมุ่งท่ีการท าความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับต่างๆ 

การจัดการศึกษา การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน84 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าเมื่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามี             
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ

                                                             
82พรชัย เช้ือชูชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การโรงเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก, 35-36 
83Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nded., (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1973), 139. 
84อุทุมพร  จามรมาน, หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เอกสารการสอน วิชาการพัฒนา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 2. 
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นักเรียน (achievement) ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน 
ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนการสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนในสถานศึกษา
อื่นได้ ผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัล การพัฒนาการของนักเรียน85 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษามีความจ าเป็นยิ่งท่ีต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ 

หากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ และผลลัพธ์แล้ว 

ส่ิงท่ีบ่งช้ีผลลัพธ์ของการจัดการศึกษานั้นมีหลายตัว แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลลัพธ์ตัวหนึ่ง 

และเป็นผลลัพธ์ตัวแรกท่ีต้องค านึงถึงในแง่ของประสิทธิผล 

2. ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction)  
ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคลากรในสถานศึกษายอมรับ

นโยบาย มาตรการ และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระบบ

การบริหารงานของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ 

ท่ีมี คุณค่าต่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน มีความภาคภูมิ ใจกับผลการปฏิบั ติงาน ให้ ทัน                       

การเปล่ียนแปลง มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน         

ทุกคน  

ความหมายของค าว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) ได้มีนักวิชาการได้

ให้ความหมายหลายทัศนะ ดังนี้  

แอพเพิลไวท์ (Applewhite) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่า              

เป็นความสุขความสบายท่ีได้จากสภาพท่ีท างาน ความสุขเกิดจากการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

การมีทัศนคติท่ีดีต่องานและความพอใจเกี่ยวกับรายได้จากองค์การ86  

บลัมและเนเลอร์ (Blum and Nayler) ท่ีว่าความพึงพอใจในการท างาน คือ ผลรวมของ

ทัศนคติต่างๆ แสดงออกโดยผู้ปฏิบัติงาน ทัศนะคติเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับงานท่ีปฏิบัติและเกี่ยวข้อง

                                                             
85Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory 

Research and Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008 ), 291-322. 
86Philip B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall Inc., 1965), 8. 
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กับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ความมั่นคง สภาพการท างาน โอกาสความก้าวหน้าการได้รับการยอมรับ

นับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม การได้รับการดูแลและเอาใจใส่และความยุติธรรม87  

สตราอุสและเซย์ลิส (Strauss and Sayles) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ความรู้สึกพอใจใน

งานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเหล่านั้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและจะรู้สึกพึงพอใจใน

งานท่ีท า เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนท้ังทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถสนอง

ความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานได้88 

มิวซิสกี้ (Muchinsky) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ท่ีมี

ความซับซ้อนและมาจากพื้นเพหลายอย่างจนไม่สามารถท่ีจะรวมเอาปรากฏการณ์เหล่านั้ นมารวม    

เป็นทฤษฎีเดียวกันได้89  

ล็อค (Locke) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานไว้ 9 ประการ ประกอบด้วย 

1) ตัวงานในด้านความน่าสนใจ ความยากง่าย โอกาสการเรียนรู้งาน ความส าเร็จ การควบคุมและ

วิธีการท างาน 2) เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทนความเท่าเทียมกันและยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือน 

3) การเล่ือนต าแหน่ง คือ โอกาส ความยุติธรรมและหลักการพิจารณาในการเล่ือนต าแหน่ง              

4) การได้รับการยอมรับนับถือ ค ายกย่อง และความเช่ือมั่นในผลส าเร็จของงาน 5) ผลประโยชน์

เกื้อกูล ได้แก่ เงิน สวัสดิการ บ าเหน็จบ านาญ การรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างการลา การป่วย 

วันหยุด 6) สภาพการท างาน ได้แก่ ช่ัวโมงการท างาน เวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 

อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความช้ืน ท่ีต้ังและรูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานท่ีท างาน 7) การนิเทศ

งาน ได้แก่ วิธีการ เทคนิค การให้คุณให้โทษสัมพันธ์และทักษะของผู้นิเทศ 8) เพื่อนร่วมงาน              

                                                             
87Milton L. Blum and James C. Nayler, Industrial Psylchology, (New York: Harper 

and Row, 1968), 364. 
88George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : The Human Problems 

of Management, (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall Inc., 1960), 119-127. 
89Paul H. Muchinsky, Psychology Applied to Work (Homewood, Illinois: The 

Dorsey Press, 1983), 322. 
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ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความสามารถ การช่วยเหลือกันและกัน และมิตรภาพท่ีดี และ 9) หน่วยงานและ

การจัดการ หมายถึง การเอาใจใส่บุคลากรและก าหนดนโยบายการบริหาร 90 

ส่วนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 

ความรู้สึกพึงพอใจต่องาน/ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ ตัวงาน เนื้องาน 

ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย/ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง นโยบาย แผนงาน 

มาตรการ กระบวนการ ความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก           

การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะ              

ท่ีหลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความส าคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาสการเล่ือนต าแหน่ง91 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น 
ความส าเร็จ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า สร้างสภาพแวดล้อม ความมั่นคงและปัจจัยด้านอื่นๆ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน จนท าให้เกิดความรู้สึก
และทัศนคติท่ีดีต่องาน 

3. การขาดงาน (absenteeism)  
การขาดงาน (absenteeism) หมายถึง การขาดงานของบุคลากร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

บรรยากาศขององค์การ ทัศนคติของบุคคลต่องาน เจตคติต่องานจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความเครียด 

ปริมาณงานหรือภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างาน ได้มีนักวิชาการ

หลายท่านได้ให้ความหมายของการขาดงาน ดังนี้  

โรด และสเตียร์ (Rhodes and Steer) ให้ความหมายของการขาดงานว่าเป็นการแสดง

ความรู้สึกต่อต้าน การรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ในงาน92  

                                                             
90Edwin A. Locke, The Nature and Causes of Job Satisfaction,  in 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2nd ed. (Chicago: Rand Mc 
Nally, 1976), 1302. 

91Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory 
Research and Practice, 8th ed., (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322. 

92S. R. Rhodes, and R.M. Steers, Managing Employee Absenteeism, 1st ed. 
(USA: John Wiley & Sons, 1996), 10. 
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สเปกเตอร์ (Spector) กล่าวว่า การขาดงาน หมายถึง การท่ีพนักงานไม่มาตามตาราง             

การท างานท่ีก าหนดไว้93 

กล่าวโดยสรุป การขาดงานคือการท่ีพนักงานไม่มาท างานตามเวลาท่ีก าหนด ไม่ว่าจะได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมกับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของพนักงานท้ังนี้อาจ
เกิดจากความเครียด ปริมาณงาน ภาระงาน ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

4. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate)  
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การศึกษา มาเรียนสม่ าเสมอ โดยการสนับสนุนท่ีดีจากรัฐบาล ในเรื่องของนโยบายการเรียนฟรี               
การมอบทุนการศึกษาและสามารถเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

5. คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) 
คุณภาพโดยรวม (Overall quality) หมายถึง การตอบสนองต่อชุมชน และการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างพอเพียง ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์กรท่ี

วัดคุณภาพโดยท่ัวไปวัดได้จาก                                                                                 

1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ได้แก่ ความสามารถขององค์การท่ีจะ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความสามารถของฝ่ายบริหารท่ี

จะรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรอีกด้วย                

เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถท าหน้าท่ีและด าเนินการต่อไปอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

สเตียร์ (Steers) พบว่าการปรับตัวและมโนทัศน์ท่ีมีความคล่องตัวและการเปล่ียนแปลงเป็น
ส่ิงท่ีนักวิจัยใช้กันมากในเรื่องการวัดประสิทธิผล94 

กิบสัน (Gibson) ได้สร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลไว้ในระยะกลางซึ่ง
หมายความรวมไปกับความสามารถของฝ่ายบริหารในอันท่ีจะรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมพอๆ กับการท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร ความไม่มีประสิทธิผลในการผลิตประสิทธิภาพ

                                                             
93Paul E. Spector, Industrial and Organizational Psychology: Research and 

Practices (USA: John Wiley & Sons, 1996), 15. 
94Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (Santa 

Monica, California: Good Years Publishing Company Inc., 1977), 163. 
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และความพอใจอาจเป็น สัญญาณว่ามีความจ าเป็น ต้ องปรับหรือตัดแปลงการปฏิบั ติงาน                     
ในด้านการบริหารและนโยบายให้เหมาะสมขึ้น หรือสภาพแวดล้อมจากการเรียกร้องผลผลิตซึ่ง
แตกต่างกัน หรือให้ตัวป้อนซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงหาก
องค์กรไม่สามารถหรือปรับตัว ความอยู่รอดขององค์กรก็จะอยู่ในอันตราย95 

ดังนั้น ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการปรับตัว จึงถูกน ามาก าหนดใน
ความสามารถของนักการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในการปรับตัวอาจไม่ได้ผลหากครูและผู้บริหารใช้
บ่อยโดยไม่รู้จักการเปล่ียนแปลง 

2) ความสามารถในการบูรณาการ (integration) เป็นลักษณะทางสังคมขององค์กรและ
บุคลากรท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผล กล่าวคือ บุคลากรจะมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีความพึง
พอใจในการท างาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ความส าเร็จ การยอมรับนับถือ  
ความก้าวหน้า ความมั่นคง ได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานจนท าให้
เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน 

3) ความสามารถในการปรับเปล่ียน  และพัฒนาสถานศึกษา (adaptation and 
development) หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน
และภายนอก ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นองค์กรอยู่รอดโดยต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถท าหน้าท่ีและ
ด าเนินการต่อไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้แก่ การก าหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน
จะต้องสอดคล้องและทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลง นโยบายของโรงเรียนไม่
ควรยึดตายตัวจนเปล่ียนแปลงไม่ได้ จะท าให้ล้าสมัย ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถปรับตัวให้ทันสมัย
ทันความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรม ส่ือการสอน 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการค้นคว้าและพัฒนาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้สะอาดร่มรื่น เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศทางการเรียนรู้ 
ผู้บริหารและครูต้องมีบทบาทส าคัญในการปรับตัวไม่หยุดนิ่งต้องพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์กร 
รูปแบบการบริหารงานและครูต้องเป็นนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
จะต้องมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนท้ัง
เนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าท่ีจะบอกความรู้หรือสอนหนังสือแบบธรรมดา เพราะ
วิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้นักเรียนเป็นวิธีการท่ีติดตัวนักเรียน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้            

                                                             
95Jame L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organization: 

Behavior Stucture Process, 3rd ed.Dallas (Texas: Business Publishing, Inc., 1979), 112. 
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ต่อการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  
อย่างเหมาะสม96 
 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (solving school’s problem) ท้ังนี้
เพราะสถานศึกษาประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม ในการท างานร่วมกัน ความขัดแย้งทางความคิดย่อม
เกิดขึ้นได้ แต่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท่ีจะมีผล
ต่อการพัฒนางาน เพราะว่าหากมีความขัดแย้งมากเกินไปจะท าให้เกิดความไม่ไ ว้วางใจ ขาดความ
ร่วมมือในการท างาน ท าลายความสมานฉันท์กลมเกลียว สร้างความเป็นศัตรู และน าไปสู่การลด
ประสิทธิภาพในการท างานและการลาออกจากงานได้ ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
การท่ีจะแก้ปัญหาสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม จะมีผลดีต่อการพัฒนางาน สามารถโน้มน้า ว
ความคิด ค่านิยม ความต้องการ และเป้าหมายท่ีต่างกันให้ปรับเปล่ียนไปในทางเดียวกัน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (solving school’s problem) สถานศึกษาย่อมมี
รูปแบบในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การก าหนดรูปแบบ                 
การบริหารงานภายในสถานศึกษานั้น แต่ละสถานศึกษาจะมีการก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับขนาด
และภารกิจของสถานศึกษา97 

 

วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

วิธีประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงานมีหลายประการ อาจสรุปได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 เป็นวิธีการประมวลผลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลใช้ประเมินผู้ท่ีต้องการประเมิน             

ทีละคน โดยแยกกันในแต่ละครั้ง ไม่น าไปเปรียบเทียบโดยตรงทันทีกับผู้ท่ีต้องการประเมิน ซึ่งวิธีการ
ประเมินนี้ แบ่งเป็น 7 วิธีดังนี้ 

1. วิธีการประเมินตามขีดขนานหรือมาตรา (graphic rating scale) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันใน
ปัจจุบัน และเป็นเทคนิคท่ีเก่าแก่มาก การประเมินจัดท าโดยผู้ประเมินให้ความเห็นด้วยการขีด
เครื่องหมายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดจากมากไปน้อย 

2. วิธีการประเมินแบบบังคับเลือก (force choice) ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาเลือกเฉพาะชุด
ข้อความท่ีระบุไว้ให้เลือกเกี่ยวกับตัวผู้ถูกประเมิน โดยข้อความจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มและผู้ประเมิน

                                                             
96Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Development Approach, 

2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1990), 213. 
97B. Applewhite, Organization Behavior, (Englewood cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall Inc., 1965), 8. 
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จะต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกข้อความท่ีก าหนด โดยดูว่าอันใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้วัดความมี
ประสิทธิผลของผลงาน  

3. วิธีประเมินโดยเขียนค าบรรยาย (essay evaluation) ผู้ประเมินจะต้องบรรยายถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อประกอบการประเมินคู่มาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 

4. วิธีการประเมินการบริหารตามเป้าหมาย (management by objectives) เป็นวิธีการท่ี
ใช้ประเมินตัวบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะร่วมกันก าหนดเป้าหมายของงานไว้ล่วงหน้า 
และผู้ถูกประเมินจะพยายามรายงานท าให้ส าเร็จภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด เมื่อถึงขั้นประเมินผล                
ท้ังประเมินผลและผู้ถูกประเมินจะมาร่วมกันพิจารณาถึงระดับความส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

5. วิธีประเมินเหตุการณ์ส าคัญ (critical incident technique) ผู้เช่ียวชาญการด้าน
บริหารงานบุคคลและหัวหน้า จะเตรียมข้อความท่ีบ่งบอกพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินท้ังในแง่ดีท่ีสุด
และเลวท่ีสุด ข้อความเหล่านี้จะจัดเป็นกลุ่มแตกต่างกันไปแต่ละงาน มีการพัฒนาและจัดประเภท
ข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญ ผู้ประเมินจะน าแบบฟอร์มนี้ไปวั ดผู้ถูกประเมิน ผู้ถูกประเมินจะท า              
การบันทึกเหตุการณ์ครั้งท่ีดีและผู้ถูกประเมินปฏิบัติได้ตามประเภทท่ีจัดไว้ วิธีนี้หัวหน้างานจะเป็นคน
ประเมินเองมากกว่าจะร่วมกับผู้ถูกประเมิน 

6. วิธีประเมินด้วยการคลิกเครื่องหมาย (checklist or weight checklist) ผู้ประเมินจะ
เตรียมรายงานท่ีเป็นหัวข้อเรื่อง (checklist) เรียงล าดับเป็นชุดคุณศัพท์ หรือค าบรรยายความข้อความ
ท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นการให้น้ าหนักในแต่ละข้อจะเท่าๆกัน และ               
ผู้ประเมินจะใส่เครื่องหมายส าหรับรายการหรือข้อความท่ีผู้ถูกประเมินมีตรงตามท่ีกล่าวแต่ละข้อ             
แต่หากไม่มีก็ปล่อยว่างไม่ท าเครื่องหมาย 

7. วิธีการประเมินพฤติกรรมหรือการท างานตามขีดขนาดหรือมาตรา (behaviorally 
anchored rating scales) โดยประเมินประสิทธิผลของงานจากผู้บังคับบัญชาอื่นท่ีไม่ได้เป็นผู้เขียน
ค าบรรยายเกี่ยวกับแง่ดีหรือไม่ดีของการท างานได้ ข้อความเหล่านี้จากมาตราส่วนท่ีน ามาจัดกลุ่มเป็น
ประเภทๆ เช่นเดียวกับวิธีขีดเครื่องหมายโดยคล้ายกับวิธีประเมินเหตุการณ์ส าคัญท่ีน ามาใช้กับผู้ถูก
ประเมิน แต่ต่างกันตรงท่ีมาตราส่วนท่ียึดข้อความบรรยายเกี่ยวกับลักษณะท่ีสังเกตเห็นได้จาก
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด 

กลุ่มท่ี 2 วิธีการประเมินท่ีใช้กับหลายๆ คน พร้อมๆ กัน วิธีนี้จะประเมินผู้ถูกประเมินพร้อมๆ 
กัน หลายๆ คน โดยเปรียบเทียบกับผู้ถูกประเมินอื่นๆ ในครั้งเดียวกัน วิธีการนี้แบ่งออกเป็น 3 วิธี
ด้วยกัน คือ 
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1. วิธีการจัดล าดับท่ี (ranking) เป็นวิธีท่ีผู้ท าการประเมินจะก าหนดว่าผู้ถูกประเมินผู้ใด
ท างานดีท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากดีท่ีสุดไปถึงไม่ดีท่ีสุด 

2. วิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ (paried comparison) วิธีนี้จะเป็นการประเมินบุคคลใดบุคคล
หนึ่งก่อน หลังจากนั้น จะเปรียบเทียบบุคคลอื่นกับบุคคลอื่นกับลูกคนนี้ โดยเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆ 
จนหมดทุกคน 

3. วิธีวัดโดยการก าหนดขอบเขตของการกระจาย (forced distribution) วิธีนี้ประเมินจะให้
กรดตามโค้ง (curve) ประเมิน ถูกประเมินภายในกรอบของการกระจายท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 

กลุ่มท่ี 3 วิธีประเมินวิธีอื่นๆ มี 2 วิธี คือ 
1. วิธีทดสอบผลงาน (performance test) เป็นวิธีการออกแบบทดสอบผลการปฏิบัติงาน

เพื่อน ามาใช้ทดสอบประเมินผล แล้วติดตามประเมินว่ามีผลงานดี เลวอย่างไร 
2. วิธีการประเมินงานรอบด้าน (field review teachnique) เป็นวิธีการท่ีใช้ผู้ประเมินจาก

ภายนอก โดยผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกประเมินจะต้องตอบค าถามปากเปล่าต่อผู้ตรวจ
หรือผู้ประเมินจากภายนอก98 

ดังนั้นวิธีการประเมินประสิทธิผลนั้นมีหลายวิธี ควรเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการวัด ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดประเมินประสิทธิผลของงาน แบบวิธี
ประเมินผลตามขนาด หรือมาตรา และวิธีประเมินผลการประเมินผลการบริหารตามเป้าหมายปรับใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการวัดประเมินของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
98ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2535), 202-213. 
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ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เฉพาะโรงเรียนใน                         

จังหวัดนครปฐม รวมท้ังส้ิน 29 โรง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา สพม.9 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 

เห็นชอบหลักการให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษา(มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องในการประกาศจัดต้ังเขตพื้นท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด 

จ านวน 18 กลุ่ม และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปด าเนินการ รวมท้ังมาตรการระยะส้ันก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น 

เพื่อให้การจัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคล่ือนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมติของสภาการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะส้ันในการด าเนินงานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและ การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะส้ันดังกล่าวก าหนดให้

จัดต้ังศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และก าหนดตัว

บ่งช้ีคุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะส้ัน

และได้ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันท่ี 

31 มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการบริหาร

จัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม 

อันพึงประสงค์  
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ 
เสมอภาค  

2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์            
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์  
4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 

นโยบาย สพม.9 

ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ 
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สภาพการจัดการศึกษา 

ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ก าหนด                 

ให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 42 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจใน         

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) ในเขต

พื้นท่ีความรับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมั ธยมศึกษาในจังหวัด

สุพรรณบุ รี  จ านวน  32  โรง เรี ยน  และ โรง เรี ยนระดับมั ธยม ศึกษาใน จังหวั ดนครปฐม                 

จ านวน  29 โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 76 ,663 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา                

จ านวน 3,663 คน และบุคลากรส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 60 คน 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ สพม.9 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000   

e-mail : spm9obec@gmail.com 

   โทร. 035-535417 

  โทรสาร. 035-535418 

   Website : http://www.mathayom9.go.th 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

คณะกรรมการศึกษาธิการ  
จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี 

32 โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครปฐม 

29 โรงเรียน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบาย

และแผน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา (ITEC) 
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โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครปฐม  
มี ท้ังหมด 7 อ า เภอ ได้แก่  อ า เภอเมืองนครปฐม อ า เภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม                    

อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน
ท้ังส้ิน 29 โรง ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนในอ าเภอเมืองนครปฐม   
1) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
4) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
5) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
6) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
7) โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
8) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (ในพระราชูปถัมภ์) 

2. โรงเรียนในอ าเภอก าแพงแสน 
1) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
2) โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
3) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

3. โรงเรียนในอ าเภอดอนตูม 
1) โรงเรียนคงทองวิทยา 
2) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 

4. โรงเรียนในอ าเภอนครชัยศรี 
1) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 
2) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
3) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
4) โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
5) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
6) โรงเรียนเพิ่มวิทยา 

5. โรงเรียนในอ าเภอบางเลน 
1) โรงเรียนบางเลนวิทยา 
2) โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
3) โรงเรียนสถาพรวิทยา 
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4) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
6. โรงเรียนในอ าเภอสามพราน 

1) โรงเรียนสามพรานวิทยา 
2) โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา 
4) โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 

7. โรงเรียนในอ าเภอพุทธมณฑล 
1) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
2) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

กุลฑรี พิกุลแกม ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการประสานความร่วมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน

ระดับมาก การบริหารงานวิชาการส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงานวิชาการส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด

ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานท่ี 

7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 6 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง การพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ การนิเทศการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มาตรฐานท่ี 3 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา และมาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง99 

                                                             
99กุลฑรี พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 104-105. 
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 ณปภัช  รุ่งโรจน์ ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล                 
การเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ ท่ีจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และด้าน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ตามล าดับ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการส่งต่อ 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้าน                 
การปกป้องและแก้ไขปัญหา ตามล าดับ การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ .01โดยมีค่า
สัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน100 
 วสันต์  ปรีดานันต์ ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ             
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการแนะแนวการศึกษา และอยู่ในระดับ             
ปานกลาง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา และ

                                                             
100ณปภัช  รุ่งโรจน์, “การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 107-108. 
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ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ควรด าเนินการดังนี้ ควรมี                
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครู
มีการวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและน าเผยแพร่
ให้กับองค์กรอื่น จัดหาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตรงกับความต้องการของครูผู้สอ น   
ควรสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการนิเทศภายในโดยมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง วางแผนการแนะแนวจากการร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง    
ควรมีแผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ควรมีศูนย์บริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน และ
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียน               
การบริการทางวิชาการซึ่งกันและกัน101 

พระอุเทน อุ เทโน (ส ารวยกูล) ได้ท าวิ จัยในเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ                    

การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า                        

1. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ัง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจาก

มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล 

ด้านหลักสูตร ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ     

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี ต่อการบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา 

อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และระดับผลการเรียน 

พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการเรียนการ

สอนที่นักเรียนเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 1) ด้านหลักสูตร หลักสูตรมีเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจของนักเรียน 

และหลักสูตรมีเนื้อหาไม่ทันตามยุคสมัย 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ใน

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเรียน นักเรียนจึงไม่ได้รับความสุขในการเรียนเทา่ทีค่วร 

3) ด้านการจัดกิจกรรม นักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ท ากิจกรรมทางศาสนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

                                                             
101วสันต์  ปรีดานันต์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 



  
 

62 

ครู เพื่อน 4) ด้านสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีการใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ไม่ทันสมัย นักเรียน

จึงพัฒนาตนเองน้อย 5) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของ

การนิเทศเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในการเรียน และมีการจัดนิเทศ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมน้อย             

6) ด้านการวัดและประเมินผล มีความยุติธรรมน้อย คะแนนจึงไม่เป็นตัวชี้วัดที่แท้จริง นักเรียนมีการน า

ผลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนน้อย 4. แนวทางการบริหารงานวิชาการ ด้านการเรียนการสอน            

ที่นักเรียนเสนอแนะมีดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร ควรมีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับท้องถ่ินและให้ทันตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน มีการปรับหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ควรมีการจัดหาบุคลากรมาดูแล เอาใจใสในการเรียนสอนให้เพียงพอ มีการจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนักเรียนจะได้รับ

ความสุขในการเรียน 3) ด้านการจัดกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงออกด้านความ

คิดเห็น กับครูและเพื่อนที่เกิดประโยชน์ ต่อศาสนาและตนเอง 4) ด้านสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ โรงเรียน

ควรจัดหาสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ให้พอเพียง ครูควรมีการพัฒนาการสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาทักษะ

ของนักเรียน 5) ด้านการนิเทศภายในสถานศกึษา โรงเรียนควรจะมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการ

นิเทศ โดยจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีการจัดเป็นประจ าเพื่อช่วยให้เข้าใจในการเรียน 6) ด้านการวัด

และประเมินผล โรงเรียนควรมีการจัดรูปแบบในการวัดผลและประเมินผลตามลักษณะท้องถ่ินให้เป็น

แบบมาตรฐาน และเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนมีการน าผลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน           

ในทุกระดับชั้น102 

บุญช่วย ดวงเพ็ง  ได้ท าวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนต่อการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 32 โรงเรียน 
จ านวน 896 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
                                                             

102 พระอุเทน อุเทโน (ส ารวยกูล), “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารจัดการคณะสงฆ์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2554), 99 
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Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา แต่ละช้ันภูมิสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามสัดส่วนและก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางค านวณของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามประสบการณ์ด้านการบริหาร
วิชาการท้ัง 12 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูต่อการบริหารงานวิชาการ สู่อาเซียนจ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน              
ท้ัง 12 ด้าน103 

อังคณา มาศเมฆ ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 

5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง               

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวัดผล 

ประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอน ผลการการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหรือ

ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา    

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ งานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้               

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การนิเทศการศึกษา การส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด           

2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 16 ด้านโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เคารพ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

ไทย เป็นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติ            
                                                             

103 บุญช่วย ดวงเพ็ง, “สภาพการบริหารงานวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา หาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556), 89 
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ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังส่ิงตอบแทน อนุรักษ์ 

และสืบทอด ภูมิปัญญาไทย ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ท างานด้วย

ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่า

และใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ต้ังใจรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และต้ังใจ                   

เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ การบริหารวิชาการท่ีสัมพันธ์กับ

คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งการบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด และการบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน ด้านเคารพ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยท่ีสุด104 

นภารัตน์ ชลศฤงคาร ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียน

เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

ดังนี้ การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                   

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และอยู่

ในระดับมาก 13 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาการพัฒนา

และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
                                                             

104อังคณา มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นท่ี 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 110-111. 
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บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศกึษา การประสานความ

ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาและ

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ มาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่                   

พึงประสงค์ และพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี

และมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่ วมกับผู้อื่นได้ และ             

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และผู้เรียนมีความสามารถ             

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ตามล าดับ                     

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนกับมาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .01 

โดยค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน105 

สุลัดดาวัลย์ อัฐนาค  ได้ท าวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  และมีปัญหาการบริหาร                     
งานวิชาการโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับน้อย  2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหา                       
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า 2.1 ครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งโดยรวมและ        
รายด้านแตกต่างกัน 2.2 ครูผู้สอนที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
วิชาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2.3 ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. เงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ             
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า 3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนและ            
                                                             

105นภารัตน์ ชลศฤงคาร, “การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 89-90. 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร สาระแกนกลาง เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 3.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดท าแผนการเรียนรู้
ตามสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 3.3 ด้านการวัดผลประเมินและ
เทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 3.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผู้สอนต้องศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 3.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครูผู้สอนต้องจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนางานด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 3.6 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิด
กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3.7 ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดอบรมหรือให้การนิเทศด้วย               
การสอนแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3.8 ด้านการแนะแนว
การศึกษา สถานศึกษาต้องจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดย
เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.9 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีการจัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 3.10 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษาต้องจัดให้ความรู้ และ
เทคนิคทักษะทางวิชาการในชมุชนอย่างสม่ าเสมอ 3.11 ด้านการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน สถานศึกษาต้องมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือโดยการวิจัย
จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.12 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและ สถานบันอื่นท่ีจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษากับ
สถาบันอื่นอย่างต่อเนื่อง106 

ประไพ  อุดมผล ได้ท าวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2           
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ                   

                                                             
106สุลัดดาวัลย์ อัฐนาค “วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต”  ปี ท่ี : 16  ฉบับท่ี : 1               

เลขหน้า : 265-278  ปี พ.ศ. : 2559 
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การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05107 
 ไพรินทร์  สุขโข ได้ท าวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 60.94 มีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.02 มีประสบการณ์ในการท างานต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39 .06               
มีต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษาเป็นครูผู้สอนร้อยละ 50.00 จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี            
ร้อยละ 57.29 สมรรถนะของผู้บริหาร ในสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย           
ได้ดังนี้ คือ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินทางสังคม และความรู้ ตามล าดับ ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ อัตราการลาออกจาก           
การเรียนกลางคัน คุณภาพโดยท่ัวไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ 
ตามล าดับ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านทักษะการตัดสินทางสังคม ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน ดังนี้  ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความพึงพอใจในการท างาน              
ด้านการขาดงาน และด้านคุณภาพโดยท่ัวไป สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ ส่งผล             
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้าน ดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการท างาน 
ท างานด้านการขาดงาน ด้านอัตราการลาออกจากการเรียนการคัน และด้านคุณภาพโดยท่ัวไป              
ส่วนสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะการแก้ไขปัญหา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน108 

สาวิตรี  ง้วนหอม ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกั ด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 พบว่า สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 51.67 อายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 65.83 ระดับการศึกษา               
ปริญญาโท ร้อยละ 50.00 และประสบการณ์การท างาน 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 51.67 ปัจจัยความเส่ียง
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 โดยในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X =3.62, 

                                                             
107ประไพ  อุดมผล, “การปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

108ไพรินทร์  สุขโข, “สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 99-100. 
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S.D.=0.78) และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่าอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรท่ี 4 ปัจจัย
ความเส่ียงด้านการเมืองและกฎหมายมีระดับปัจจัยความเส่ียงซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.31, 
S.D.=0.68) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 พบว่าประสิทธิผล
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.17, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า คุณภาพโดยท่ัวไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจในการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการขาดงาน และอัตราการออกกลางคันของนักเรียน อยู่ในระดับน้อย การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ยกเว้นปัจจัยความเส่ียงด้านปัญหาเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันในทางลบ109 
 ปาริชาต  สมใจ ได้ท าวิ จัยเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า
องค์ประกอบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้น าท่ีมุ่งความสัมพันธ์ 2) ผู้น าท่ีมุ่งให้การสนับสนุน               
3) ผู้น าท่ีมุ่งความส าเร็จ 4) ผู้น าท่ีมุ่งการส่ังการ 5) ผู้น าท่ีมุ่งให้บริการ 6) ผู้น าท่ีมุ่งบุคคล 7) ผู้น าท่ีมุ่ง
ขายความคิด และ 8) ผู้น าท่ีมุ่งมอบหมายงาน องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจใน                   
การท างาน 2) การขาดงาน 3) คุณภาพโดยรวมท่ัวไป 4) อัตราการออกกลางคัน และ5) ผลสัมฤทธิ์  
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และเมื่ อพิจารณาใน                         
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านผู้น าท่ีมุ่งความสัมพันธ์ด้านผู้น าท่ีมุ่งให้การสนับสนุน               
ด้านผู้น าท่ีมุ่งความส าเร็จ ด้านผู้น าท่ีมุ่งส่ังการ ด้านผู้น าท่ีมุ่งให้บริการ ด้านผู้น าท่ีมุ่งบุคคล ด้านผู้น า 
ท่ีมุ่งขายความคิด และด้านผู้น าท่ีมุ่งมอบหมายงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ด้านผู้น าท่ีมุ่งส่ังการ และด้านผู้น าท่ีมุ่งความส าเร็จ มีอิทธิพลต่อด้าน
ผลสัมฤทธิ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ด้านผู้น าท่ีมุ่งความส าเร็จ 
ตามผู้น าท่ีมุ่งส่ังการ และด้านผู้น าท่ีมุ่งความสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อด้านความพึงพอใจในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ด้านผู้น าท่ีมุ่งให้บริการและด้านผู้น า

                                                             
109สาวิตรี  ง้วนหอม, “ปัจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นท่ี 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 106. 
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ท่ีมุ่งส่ังการมีอิทธิพลต่อด้านการขาดงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ ด้านผู้น าท่ีมุ่งให้บริการ และด้านผู้น าท่ีมุ่งส่ังการ มีอิทธิพลต่อด้านอัตราการออกกลางคัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และภาวะผู้น าตามสถานการณ์ด้านผู้น าท่ีมุ่งให้บริการ และ           
ด้านผู้น าท่ีมุ่งส่ังการ มีอิทธิพลต่อด้านคุณภาพโดยรวมท่ัวไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01110 
 อ านวยพร  สอิ้งทอง ได้ท าวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า คุณภาพชีวิต
ของผู้บริหาร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย คือ คุณภาพชีวิ ตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์  คุณภาพชีวิต                     
ด้านส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสภาพท่ัวไปของชีวิต อยู่ใน
ระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ท้ังภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ 
พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน ทุ่มเทเวลาในการท างาน การมีภาวะผู้น าทางวิชาการ            
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ
และปลอดภัยและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ คุณภาพชีวิตของผู้บริหาร
ทุกด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยคุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตด้านสภาพ
ท่ัวไปของชีวิตและคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต                
ด้านสภาพทั่วไปชีวิต และคุณภาพชีวิตด้านสังคมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านบรรยากาศ
ของความคาดหวังท่ีสูง คุณภาพชีวิตด้านสภาพท่ัวไปชีวิตและคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านทุ่มเทเวลาในการท างาน และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของ

                                                             
110ปาริชาต  สมใจ, “อิทธิพลของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2556), ง. 
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นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ คุณภาพชีวิตด้านสภาพท่ัวไปของชีวิตและคุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อมส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง111 

ศุภกร อินทร์คล้า ได้ท าวิจัยเรื่องทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 พบว่า ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า     
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การน าไปปฏิบัติจริง             
ผู้มีกรอบความรู้และมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความเป็นผู้น า มีความรู้จากการเห็นตัวอย่างบทบาทภาวะ
ผู้น าของผู้อื่นหาประสบการณ์จากการฝึกฝน การได้รับทักษะท่ีเป็นประโยชน์ หรือสมรรถนะจาก      
ท่ีอื่นๆ ตามล าดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว 
ความสามารถในการผสมผสาน และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น             
ท่ี 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือ
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน112 
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา           
แหล่งเรียนรู้ การวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน                
การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ ท่ีจัด

                                                             
111อ านวยพร  สอิ้งทอง, “คุณภาพชีวิตของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 

112ศุภกร อินทร์คล้า, “ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 71-72. 
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การศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
ตามล าดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี         
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยท่ัวไป 
การขาดงาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามล าดับ การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01113 

พระวิเชียร อาทโร (แดงประเสริฐ)  ได้ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู 

จ านวน 205 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test and F-test ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล            

การบริหารงานวิชาการ โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลท่ีได้เรียงจากค่าเฉล่ียมาก                     

ไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานห้องสมุด ด้านการบริหารการประชุมอบรมทางด้านการบริหารงาน

การวัดผลและประเมินผล ด้านการบริหารงานการเรียนการสอน ด้านการบริหารวัสดุและส่ือการเรียน

การสอน ด้านการบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ผลการเปรียบเทียบการศึกษาประสิทธิผล

การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ 

ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05   ผลการเปรียบเทียบการศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม            

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าท่ี ขนาดโรงเรียนผู้บริหารและครูมีความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 

นิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสูตรเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง โดยน าผลการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อประสิทธิผลทางการเรียน พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรให้เหมาะสม โดยค านึงถึง

                                                             
113โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 131-132. 
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ประโยชน์ท่ีควรจะได้รับ จัดห้องสมุดให้มีความทันสมัย โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมท้ังในเรื่องท่ีครู

สนใจและของแต่ละกลุ่มสาระ มีการสัมมนาทางวิชาการ114 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 เรซ่า (Raza) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของ 
University of Peshawar ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการใน
ระยะ 5 ปี สรุปผลได้จาก จ านวนของบุคลากรผู้สอนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
ผลงานประจ าปี และการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก115 

ซานเทียโกวารกัส (Santiago - Vargas) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และ
ความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบว่าผู้บริหารงาน
วิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย           
แต่ปัญหาของการท างานร่วมกันก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือ            
การวางนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายจึงควร
ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน116 

ฟรอสทและคณะ (Frost and Others) ได้ท าการศึกษาในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้               
ของนักศึกษาด้วยความสัมพันธ์กันของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมกัน
ของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนที่ประกอบไปด้วย การจัดหลักสูตรที่อ้างอิง ประสบการณ์             

                                                             
114 พระวิเชียร อาทโร (แดงประเสริฐ), “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
จัดการคณะสงฆ์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 
79. 

115Khisro Kaleem Raza, Comparative Study of Academic Achievements of 
Schools at Secondary Level under the Administration of University of Peshawar, 
Journal Educational Research 13, 2 (2010), 13 – A. 

116Mayra E. Santiago - Vargas, “The Relationship of Mental Models to Learning and 
Partnerships between Academic and Student Affairs Deans in Puerto Rican Undergraduate 
Education”, ProQuest LLC , Ph.D. Dissertation , Walden University, 2010, 45. 



  
 

73 

การเรียนรู้แบบกลุ่มสภาพชีวิตนักเรียน และการบริการทางการเรียน จะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนนักศึกษาประสบความส าเร็จมากข้ึน117 

กรีน (Green) ได้ศึกษาการรับรู้ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบว่า คุณลักษณะของรัฐธรรมนูญโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเห็นด้วยร่วมกันได้ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเรียบร้อย 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก การก าหนดความคาดหวังสูง และการตรวจสอบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องครู
และผู้ปกครองเห็นว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าครูและการก าหนดพันธกิจที่
ชัดเจน หนักแน่น มีการส่งเสริมโอกาสและการเรียนรู้สูง ส่วนนักเรียนไม่แน่ใจถึงการส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้เต็มความสามารถเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วม ครู
ไม่ม่ันใจว่าโรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างจริงจัง และ ให้พวกครูได้ร่วมตัดสินใจด้วย118 
 มาเชียล (Maciel) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยท าการส ารวจ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน ความส าเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผู้บริหาร ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน            
การนิเทศ วิสัยทัศน์ และการทุ่มเทในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของนักเรียนอย่างมี
นัยส าคัญและพฤติกรรมผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวัดด้วยความส าเร็จของนักเรียน119 

 

 
 

                                                             
117Robert A. Frost and Others, “Enhancing Student Learning With Academic and 

Student Affairs Collaboration”, Community College Enterprise, 2010, 37 - 51. 
118Deeadra Albert – Green, “Teachers Parents and Students Perception of Effective 

School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment Charter Schools.” 
(A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M University, 2005), iii-iv. 

119Rosemarie Gomez Maciel, Do principals make a difference? An analysis of 

leadership behaviors of elementary principals in effective school , accessed January 

10,  2017, available from http://sunzi.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/3634935 
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สรุป 

 
การจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาพอสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญ                    
ถือเป็นหัวใจของสถานศึกษา ซึ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของสถานศึกษา                     
ซึ่งจ าเป็นต้องมีหลักในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการบริหารงาน               
ด้านวิชาการ เพราะเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารและครูจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ต้องช่วยกันปฏิบั ติงานเพื่อแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ ลุ ล่วง ต่อไป                        
การบริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตาม
คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มาเป็นขอบเขตของการวิจัย 
ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น                 
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน               
ผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี                  
แหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสาน  
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา            
15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 16) การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน และ17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ส่วนแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้น าแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)                  
มี 5 ประการ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึงพอใจในการท างาน (job 
satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout 
rate) และ 5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality 
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บทที่  3   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม และ             

3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

นครปฐม การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยใช้

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม และผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)                                       

ซึ่งก าหนดโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน จ านวน             

1 คน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และครูหัวหน้า

กลุ่มสาระจ านวน 1 คน ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การบริหารงานวิชาการตามคู่มือของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิผลของโรงเรียนตาม

แนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) การด าเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการ                

2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนด 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัย  เป็น 3 ขั้นตอน

ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาท่ีจะท าการวิจัย         

เป็นการศึกษาสภาพปัญหา นิยามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมท้ังศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรวบรวม

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือรายงานของ

หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  น าผลท่ีได้มาจัดท าโครงร่างงานวิจัย 

ขอค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษา รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์      
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และน าเสนอภาควิชาการบริหารการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย    

จากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยส ารวจ ณ แหล่งข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นซึ่ง ได้รับการตรวจสอบ

คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญและการหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง            

การส ารวจกระท าโดยใช้แบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง  

พร้อมกับแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลาท่ีก าหนด แล้วน าข้ อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มา

ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห์   

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ ไขตามท่ี

คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ            

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแบบแผนการวิจัย แบบ

กลุ่มตัวอย่างเดียว โดยตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 

case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram)  ได้ดังนี ้
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เมื่อ R หมายถึง  ตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 

  X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

  O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

ประชากร 

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน           

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รวมท้ังส้ิน 29 โรง ซึ่งจ าแนกเป็นโรงเรียนในอ าเภอ          

เมืองนครปฐม 8 โรง อ าเภอก าแพงแสน 3 โรง อ าเภอดอนตูม 2 โรง อ าเภอนครชัยศรี 6 โรง             

อ าเภอบางเลน 4 โรง อ าเภอสามพราน 4 โรง และอ าเภอพุทธมณฑล 2 โรง 

 

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณการก าหนดขนาดตัวอย่าง ของเครซี่

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)120 ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 9 จ านวน 28 โรง โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างจ าแนกข้อมูล

ตามโอกาสทางสถิติ (stratified random sampling) จ าแนกตามอ าเภอ 

 
                                                             

120Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 

(November 1970): 608. 

O 

 X R 
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ผู้ให้ข้อมูล 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการ

แทน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และ

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 84 คน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม 

 
 
 

ประชากร 
(โรง) 

 
 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
นห

รือ
 

ผู้ป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
รแ

ทน
 (ค

น)
 

รอ
งผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

ฝ่า
ยว

ิชา
กา

รห
รือ

หัว
หน

้าก
ลุ่ม

บร
ิหา

รว
ิชา

กา
ร (

คน
) 

คร
ูหัว

หน
้าก

ลุ่ม
สา

ระ
 (ค

น)
 

รว
ม 

เมืองนครปฐม 8 7 7 7 7 21 
ก าแพงแสน 3 3 3 3 3 9 
ดอนตูม 2 2 2 2 2 6 
นครชัยศรี 6 6 6 6 6 18 
บางเลน 4 4 4 4 4 12 
สามพราน 4 4 4 4 4 12 
พุทธมณฑล 2 2 2 2 2 6 

รวม 29 28 28 28 28 84 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา                  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานโรงเรียนแห่งนี้    
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2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  2.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน (X1) หมายถึง การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจัดท าไว้  การวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีโรงเรียนให้
ความส าคัญ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
โรง เรียนเพื่ อน าไปจัดท ารายวิชาพื้ นฐานหรือรายวิชาเพิ่ม เ ติม  จัดท าค าอธิบายรายวิชา                      
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง และผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติ 

2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ (X2) หมายถึง การวางแผนงานด้านวิชาการโดย 
การรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศ และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน                  
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

2.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (X3) หมายถึง การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ              
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
การส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนพิการ  ด้อยโอกาสและ                     
มีความสามารถพิเศษ 
                     2.4 การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X4) หมายถึง การจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
เป็นของตัวเอง โดยจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง                  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
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กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาอาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็น
เลิศผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ          
สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความสากล โรงเรียนสามารถ
จัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอน และอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิ เศษ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้                 
ความเห็นชอบหลักสูตรโรงเรียน และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน และ
รายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
                      2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X5) หมายถึง การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้                
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี   
ความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ การจัดการเรียนรู้              
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชน             
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนอื่น 
                       2.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (X6) หมายถึง 
การก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน การจัดให้มี
การประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
การจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ใน              
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติการประเมินผลการเรียนด้านต่างๆ รายปี/
รายภาคและตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเทียบโอนผล
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การเรียนเป็นอ านาจของโรงเรียนท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหาร
โรงเรียนอนุมัติการเทียบโอน 
                     2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (X7) หมายถึง การก าหนด
นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของ
ผู้เรียน ครู และเกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป             
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้ นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด                
การจัดการ การให้เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ใน
ปัญหาท่ีตนสนใจ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย และการรวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
                     2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8) หมายถึง การจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ            
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนของโรงเรียนของตนเอง การส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 

2.9 การนิเทศการศึกษา (X9) หมายถึง การสร้างความตระหนักในการท างานแก่ครู 
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการ
นิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่อง                  
เป็นระบบและกระบวนการ และการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                     2.10 การแนะแนว (X10) หมายถึง การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมี            
แนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนให้ชัดเจน การสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของ                    
การแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง จิตวิทยา
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และการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และ
เช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครู ท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว           
การดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน        
อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมความร่วมมือและเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน                 
การประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างโรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้ าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว และเช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
                         2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (X11) 
หมายถึง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน                
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ              
ความต้องการของชุมชน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการ
พัฒนางาน และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การจัดท าแผนโรงเรียนท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) การด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน              
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและ               
วงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือท่ีรู้จักกันว่า PDCA การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และ
สรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน             
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
                         2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X12) หมายถึง          
การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ั งหาวิธีการสนับสนุนให้มี           
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
                          2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กร
อื่น (X13) หมายถึง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
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ของท้องถิ่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
อื่นภาครัฐและเอกชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับ           
แหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า เช่น การประชุมผู้ปกครองผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วม
กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นต้น 
                           2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร               
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (X14) หมายถึง การประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ การจัดให้มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา การร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วม
จัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การส่งเสริม สนับสนุนให้มี     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นไดรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น และการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
                        2.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
(X15) หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน การจัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
การตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง 
การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ และตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน และน าไปแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
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                        2.16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน (X16) หมายถึง 
การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียน เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดท า                
หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 
หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
                        2.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X17) หมายถึง การจัดให้
มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ี
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3. ตัวแปรตาม (Ytot)  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนได้ใช้แนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) มี 5 ประการ ดังนี้ 
                   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement: Y1)  หมายถึง  ผลการเรียนของ
นักเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนให้มีระดับผลการเรียนสูง และนักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จ านวนมาก 
                   3.2 ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction: Y2) หมายถึง ความรู้สึก              
พึงพอใจต่องาน/ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน 
เจ้านาย ลูกน้อง นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อ
โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาส
ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะท่ีหลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความส าคัญ ความพึงพอใจต่อ
โอกาสการเล่ือนต าแหน่ง 
                    3.3 การขาดงาน (absenteeism: Y3) หมายถึง อัตราการขาดงานของบุคลากร 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร บรรยากาศขององค์กร ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีต่องาน เจคติต่องาน เช่น 
ความเครียด ปริมาณงาน ภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างาน 
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                3.4 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate: Y4) หมายถึง นักเรียน
เรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน  และนักเรียนใน
โรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3.5 คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality: Y5) หมายถึง การตอบสนองต่อชุมชน 
และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับ             
การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับและปรับเปลี่ยนการท างานเมื่อมี   
การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆ ความสามารถในการผสมผสาน ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน             
มีรายละเอียดดังนี้  

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) มีค าตอบให้เลือก 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนตามกรอบคู่มือการบริหาร
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel)  

แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน  5 ระดับ           
ตามแนวคิดของลิคเคิร์ท (Likert’s five rating scale)121  โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของ แต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ   5      หมายถึง           การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน   
                                       อยู่ในระดับมากที่สุด    มีค่าน้ าหนัก 5 คะแนน  
ระดับ   4      หมายถึง         การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน   
                                       อยู่ในระดับมาก          มีค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 

                     ระดับ    3      หมายถึง         การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  

                                                             
121Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1961), 74. 
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                                                             อยู่ในระดับปานกลาง    มีค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
           ระดับ   2      หมายถึง         การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  
                                                  อยู่ในระดับน้อย           มีค่าน้ าหนัก 2 คะแนน 

                      ระดับ   1      หมายถึง         การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน             
                                                             อยู่ในระดับน้อยที่สุด     มีค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจสอบชัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย 

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ท่ีท าการศึกษาวิจัย แล้วน ามาจัดท า

โครงสร้างของเครื่องมือ โดยขอค าเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างและ

พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาท่ีใช้

ตลอดจนเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ

ค าถาม (IOC = Index of item objective congruence) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.6 –1.0 หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และ

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 10 โรง 

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน รวมท้ังส้ิน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
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ขั้นตอนท่ี 4  น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach)122 ได้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) 

ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.990 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)  

ขั้นตอนท่ี 5  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ทดลองกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้ท าวิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอหนัง สือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือไป                      
ยังผู้อ านวยการโรงเรียนในในจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นหน่วยวิเคราะห์      
เพื่อขอความร่วมมือให้ ผู้บริหารโรงเรียน รอง ผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้สอนในแต่ละแห่ง                       
ใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
3. ประสานงานติดตามการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ 
4. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม และผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการ

แทน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และ

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 84 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

                                                             
122Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishes, 1974), 161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ ใช้ความถี่ (frequency: f)  

และร้อยละ (percentage: %)  

2. การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลของโรงเรียน ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต      

(arithmetic mean: X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน าผลท่ีได้ไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่ามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท์ (Best)123 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน 
       อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  
      อยู่ในระดับ มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  
      อยู่ในระดับ ปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  
      อยู่ในระดับ น้อย 
          ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49  แสดงว่า  การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน  
      อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

                                                             
123John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall., 1970), 190. 
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product moment correlation coefficient : rxy) โดยมีเกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ บุญใจ 

ศรีสถิตนรากูร124 โดยก าหนดค่าความสัมพันธ์  ดังนี้ 

0.00   -    0.29   มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
0.30   -    0.69   มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
0.70   -    1.00   มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 

 

สรุป 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 2) ประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ               

การบริหา รงานวิ ชาการตาม คู่มื อของส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and 

Miskel) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม จ านวน 28 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล

โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน จ านวน 1 คน รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 84 คน ตัวแปรต้นท่ีศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ ตัวแปร

ตามท่ีศึกษา คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล คือ ความถี่ 

(frequency: f) และร้อยละ (percentage: %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: X ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy) 
                                                             

124บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 5  
(กรุงเทพฯ : ยูแอนไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553), 377.  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ส่งแบบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 28 โรง 

ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จ านวน 24 โรง คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยมีผู้ให้โรงเรียนละ 3 คน 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 1 คน รวม

ท้ังส้ิน 72 คน วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามของผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิ ชาการ   

และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ รวม 72 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และ

ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 

(frequency) และร้อยละ (percentage) สามารถน าเสนอได้ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 

28 

44 

 

38.89 

61.11 

รวม 72 100.00 

อายุ (ถ้าเศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้นับอีก 1 ปี)  

          อายุ 20-30 ปี 

          อายุ 31-40 ปี 

          อายุ 41-50 ปี 

          อายุ 51-60 ปี 

 

3 

13 

22 

34 

 

4.17 

18.05 

30.56 

47.22 

รวม 72 100.00 

ระดับการศึกษา 

          ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 

          ปริญญาเอก 

 

17 

49 

6 

 

23.61 

68.06 

8.33 

รวม 72 100.00 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 

          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการ 

          ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

24 

24 

24 

 

33.33 

33.33 

33.34 

รวม 72 100.00 
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สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ 

          1 – 10 ปี 

          11 - 20 ปี 

          21 - 30 ปี 

          มากกว่า 30 ปี 

 

27 

22 

16 

7 

 

37.50 

30.56 

22.22 

9.72 

รวม 72 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.11 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.89 อายุ 51-60 ปีมากท่ีสุด

จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.56 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.05 ท่ีน้อยท่ีสุดคืออายุ 20 -30 ปี  

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 49 คน    

คิดเป็นร้อยละ 68.06 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 และระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ต าแหน่งปัจจุบันมีผู้ให้ข้อมูลเท่ากัน คือ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   

และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ  จ านวนกลุ่มละ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ประสบการณ์ในการท างาน

ในโรงเรียนแห่งนี้  คือ ประสบการณ์ในการท างาน 1–10 ปี มากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.50 รองลงมาคือ 11-20 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 และ21-30 ปี จ านวน 16 คน    

คิดเป็นร้อยละ 22.22 ท่ีน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 จากการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม   

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 

24 โรง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ เบสท์ (Best)  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน    

              มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม   โดยภาพรวมและรายด้าน  

             (n=24) 

ด้าน 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา                   

จังหวัดนครปฐม (Xtot) 
X  S.D. ระดับ 

1 
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน (X1) 
4.32 0.50 มาก 

2 การวางแผนงานด้านวิชาการ (X2) 4.36 0.61 มาก 

3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (X3) 4.41 0.57 มาก 

4 การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X4) 4.38 0.55 มาก 

5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(X5) 4.41 0.60 มาก 

6 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

(X6) 
4.45 0.57 มาก 

7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (X7) 4.27 0.62 มาก 

8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8) 4.17 0.65 มาก 

9 การนิเทศการศึกษา (X9) 4.35 0.68 มาก 

10 การแนะแนว (X10) 4.32 0.61 มาก 

11 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา (X11) 
4.40 0.59 มาก 

12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X12) 4.23 0.79 มาก 

13 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน

และองค์กรอ่ืน (X13) 
4.29 0.75 มาก 

14 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา (X14) 

4.28 0.72 มาก 

15 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของโรงเรียน (X15) 
4.42 0.58 มาก 
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ด้าน 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา                   

จังหวัดนครปฐม (Xtot) 
X  S.D. ระดับ 

16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน (X16) 4.55 0.50 มากทีสุ่ด 

17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X17) 4.26 0.62 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.35 0.54 มาก 

 

  จากตารางท่ี 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า             

มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.= 0.54) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ด้าน คือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน

เพื่อใช้ในโรงเรียน (X= 4.55, S.D.= 0.50) และอยู่ในระดับมากจ านวน 16 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน                   

(X= 4.45, S.D.= 0.57) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน     

(X= 4.42, S.D.= 0.58) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (X = 4.41, S.D. = 0.57)              

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X= 4.41, S.D.= 0.60) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา (X = 4.40, S.D.= 0.59) การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X = 4.38,                 
S.D. = 0.55) การวางแผนงานด้านวิชาการ (X = 4.36, S.D.= 0.61) การนิเทศการศึกษา                 

(X= 4.35, S.D.= 0.68)  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น (X= 4.32, S.D.= 0.50) การแนะแนว (X = 4.32, S.D.= 0.61) การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น (X = 4.29, S.D.= 0.75) การส่งเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา (X= 4.28, S.D.= 0.72) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (X = 4.27, 

S.D.= 0.62) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X = 4.26, S.D.= 0.62) การส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X= 4.23, S.D.= 0.79) และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ (X= 4.17, S.D.= 0.65) ตามล าดับ 
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 เมื่อวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ในแต่ละ

ด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 ถึงตารางท่ี 22 

 

ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน   
             มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น     
             การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น               
                                                                                                              (n=24) 

ข้อ 
การพัฒนาหรอืการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถ่ิน (X1) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 
4.21 0.67 มาก 

2 
มีการวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือ

ประเด็นท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญ 
4.36 0.70 มาก 

3 

มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียนและ

ชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ

โรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4.22 0.70 มาก 

4 
มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนเพื่อน าไปจัดท า

รายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
4.24 0.70 มาก 

5 

มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้แก่ผู้เรียน 

4.53 0.56 
มาก

ท่ีสุด 

6 
มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าผลมาใช้ปรับปรุงใน

ปีถัดไป 
4.38 0.66 มาก 

รวม 4.32 0.50 มาก 
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 จากตารางท่ี 6  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 

มีการกระจายข้อมูลน้อย ( S.D.= 0.50) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ มีการจัดท า

ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรม                    

การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ( X= 4.53, S.D.= 0.56) และอยู่ในระดับมากจ านวน 5 ข้อ โดย

เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  มีการประเมินผลการจัด                 

การเรียนรู้ และน าผลมาใช้ปรับปรุงในปีถัดไป (X = 4.38, S.D.= 0.66) มีการวิเคราะห์หลักสูตร

โรงเรียนเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญ (X = 4.36, S.D.= 0.70) มีการ

จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม               

(X= 4.24, S.D.= 0.70) และมีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจัดท าไว้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.21, S.D.= 0.67)         

 

ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
      มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ                                                                                                                                            

(n=24) 
ข้อ การวางแผนงานด้านวิชาการ (X2) X  S.D.  ระดับ 

1 

มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและใช้

ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการ

วางแผน 

4.43 0.62 มาก 

2 มีการก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 4.44 0.77 มาก 

3 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา

หลักสูตรโรงเรียน 
4.39 0.78 มาก 

4 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 
4.44 0.71 มาก 

5 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการวัดผล

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
4.39 0.66 มาก 
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ข้อ การวางแผนงานด้านวิชาการ (X2) X  S.D.  ระดับ 

6 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
4.43 0.71 มาก 

7 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา

และใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.36 0.74 มาก 

8 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา

และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
4.28 0.86 มาก 

9 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.17 0.79 มาก 

10 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
4.07 0.89 มาก 

11 
ผู้บริ หาร โรง เรียน เป็น ผู้อนุมั ติ โดยความ เห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
4.39 0.72 มาก 

12 
โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการน าแผนงานด้าน

วิชาการไปสู่การปฏิบัติจริง 
4.53 0.58 

มาก

ท่ีสุด 

รวม 4.36 0.61 มาก 

  

 จากตารางท่ี 7  การวางแผนงานด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.61) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการน าแผนงานด้านวิชาการ

ไปสู่การปฏิบัติจริง (X= 4.53, S.D.= 0.58) และอยู่ในระดับมากจ านวน 11 ข้อ โดยเรียงล าดับจาก

ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่ีอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ (X= 4.44, S.D.= 0.77) มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ (X = 4.44, S.D.= 0.71) มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล

และใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา มาใช้ในการวางแผน ( X = 4.43 ,                    
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S.D.= 0.62) มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา (X= 4.43, S.D.= 0.71) และมีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตาม

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( X = 4.07,     

S.D. = 0.89)  

 

ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
              มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

           (n=24) 
ข้อ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (X3) X  S.D.  ระดับ 

1 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.64 0.59 มากท่ีสุด 

2 
มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน 

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.61 0.57 มากท่ีสุด 

3 
มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม

น าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.42 0.66 มาก 

4 มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 4.46 0.71 มาก 

5 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
4.28 0.88 มาก 

6 
มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
4.33 0.69 มาก 

7 
มีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและ

ช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
4.15 0.83 มาก 

รวม 4.41 0.57 มาก 

  

 จากตารางท่ี 8  การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          

(X= 4.41) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.57) 

แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.64, S.D.= 0.59) และมีการจัดการเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               

(X= 4.61, S.D.= 0.57) และอยู่ในระดับมากจ านวน 5 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต

สามอันดับแรกจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  (X = 4.46, 

S.D.= 0.71) มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (X = 4.42, S.D.= 0.66) มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.33, S.D.= 0.69) และมีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของ

ผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด 

(X= 4.15, S.D.= 0.83) 

  

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
             มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

           (n=24) 
ข้อ การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X4) X  S.D.  ระดับ 

1 มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเป็นของตัวเอง 4.57 0.62 มากทีสุ่ด 

2 
มีการจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.25 0.75 มาก 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 4.15 0.80 มาก 

4 

มีการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4.50 0.53 มากทีสุ่ด 

5 
มีการจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.44 0.69 มาก 

6 

มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และสภาพสังคมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ 

สากล 

4.33 0.73 มาก 
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ข้อ การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน (X4) X  S.D.  ระดับ 

7 
โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การสอน และอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
ตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

4.38 0.72 มาก 

8 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรโรงเรียน 

4.38 0.74 มาก 

9 
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียน 

4.43 0.73 มาก 

10 มีการรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 4.39 0.68 มาก 
รวม 4.38 0.55 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                

(X= 4.38) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.55) 

แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้                

มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเป็นของตัวเอง (X = 4.57, S.D.= 0.62) มีการจัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถ              

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (X= 4.50, S.D.= 0.53) และอยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ โดย

เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดให้มีวิชาต่าง ๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ( X =4.44 ,                

S.D.=0.69 ) มีการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน  ( X =4.43 ,             

S.D.=0.73)  มีการรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ (X = 4.39, S.D.= 0.68) 

และมีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด 

(X= 4.15, S.D.  = 0.80)        
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
               (n=24) 

ข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X5) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.40 0.69 มาก 

2 

มีการฝึก ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 

 

4.43 

 

0.65 

 

มาก 

 

3 

มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง 

4.61 0.62 
มาก

ท่ีสุด 

4 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่าง

ได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

4.49 0.65 มาก 

5 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวก

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

4.46 0.71 มาก 

6 

มีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอน

และผู้เรียน จ าเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการ

สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

4.21 0.84 มาก 

7 มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี  4.43 0.73 มาก 

8 
มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
4.38 0.76 มาก 

9 

มีการศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ

เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

4.25 0.82 มาก 

รวม 4.41 0.60 มาก 
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 จากตาราง ท่ี 10  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 

(X= 4.41) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.60) 

แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ เนื่อง (X = 4.61, 

S.D.= 0.62) และอยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตส่ีอันดับแรก

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา                

(X  4.49, S.D.= 0.65) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม     

ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้                   

(X= 4.46, S.D.= 0.71) มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ( X = 4.43, S.D.= 0.65) มีการจัดการเรียนรู้ให้

เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ( X = 4.43, S.D.= 0.73) และมีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียน จ าเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและ

แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.21, S.D.= 0.84)  

    

ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

               (n=24) 

ข้อ การวดัผล ประเมินผลและด าเนนิการเทียบโอนผลการเรียน(X6) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตาม

หลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
4.49 0.71 มาก 

2 
มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ

วัดและประเมินผลของโรงเรียน 
4.46 0.69 มาก 

3 
มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผ์ลการเรียนและ

อนุมัติผลการเรียน 
4.57 0.67 

มาก

ท่ีสุด 
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ข้อ การวดัผล ประเมินผลและด าเนนิการเทียบโอนผลการเรียน(X6) X  S.D.  ระดับ 

4 
มีการจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ันและจัดให้มีการ

ซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4.43 0.65 มาก 

5 
มีการจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและการ

ประเมินผล 
4.36 0.72 มาก 

6 

มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4.36 0.68 มาก 

7 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการเรียนด้าน 

ต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการสอนผ่าน

ช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.58 0.58 
มาก

ท่ีสุด 

8 

การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของโรงเรียนโดยการ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการ และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

พร้อมท้ังน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติการเทียบโอน 

4.38 0.64 มาก 

รวม 4.45 0.57 มาก 
  

 จากตารางท่ี 11  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.45) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย 

(S.D.= 0.57) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการเรียนด้าน ต่าง ๆ             

รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.58,            

S.D.= 0.58) มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน             

(X= 4.57, S.D.= 0.67) และอยู่ในระดับมากจ านวน 6 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต

สามอันดับแรกจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตาม



  
 

104 

หลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ( X = 4.49, S.D.= 0.71) มีการจัดท า

เอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ( X = 4.46, 

S.D.= 0.69) มีการจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( X = 4.43, S.D.= 0.65) และมีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้า งอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ใน           

การพัฒนาการเรียนการสอน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.36, S.D.= 0.68)  

 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
              มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
               (n=24) 

ข้อ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (X7) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของผู้เรียน และครู 
4.26 0.84 มาก 

2 
มีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 
4.26 0.79 มาก 

3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวจัิย 4.10 0.81 มาก 

4 
มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
4.22 0.76 มาก 

5 
มีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนา การเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4.28 0.74 มาก 

6 
มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษา การคิด การจัดการ การ

ใช้เหตุผลในการตอบปัญหา 
4.32 0.65 มาก 

7 
มีการจัดการเรียนรู้แบบการผสมผสานความรู้ แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจ 
4.43 0.62 มาก 

รวม 4.27 0.62 มาก 
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 จากตารางท่ี 12  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X= 4.72) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก              

(S.D.= 0.62) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับ

แรกจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดการเรียนรู้แบบการผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการ

เรียนรู้ในปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจ (X = 4.43, S.D.= 0.62) มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษา การ

คิด การจัดการ การใช้เหตุผลในการตอบปัญหา (X = 4.32, S.D.= 0.65) มีการสนับสนุนให้ครูน า

ผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.28, S.D.= 

0.74) และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( X = 

4.10, S.D.= 0.81)  

 

ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

               (n=24) 
ข้อ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8) X  S.D. ระดับ 

1 

มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ

ผู้เรียน 

4.49 0.61 มาก 

2 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.38 0.72 มาก 

3 
มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ของผู้เรียนและโรงเรียน 
4.26 0.75 มาก 

4 

มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.31 0.76 มาก 

5 มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 3.40 1.18 
ปาน

กลาง 

รวม 4.17 0.65 มาก 
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 จากตารางท่ี 13  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก              

(X= 4.12) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ามีการกระจายข้อมูลมาก (S.D. = 0.65) แสดง

ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากจ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไป

หาน้อย ดังนี้  มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอ

เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน ( X = 4.49, S.D.= 0.61) มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้และระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน            

(X= 4.38, S.D.= 0.72) มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง               

(X= 4.31, S.D.= 0.76) และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ข้อ คือ มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียน

ใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 3.40, S.D.= 1.18)  

 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการนิเทศการศึกษา 

               (n=24) 
ข้อ การนิเทศการศึกษา (X9) X  S.D.  ระดับ 

1 

มีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท่ีท างานร่วมกันโดย

ใช้เหตุผลของการนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานของ

แต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

4.40 0.71 มาก 

2 
มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่อง

เป็นระบบและกระบวนการ 
4.38 0.76 มาก 

3 
มีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนเชื่อมโยงกับระบบนิเทศ

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.33 0.73 มาก 

4 

มีการใช้การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุก

คนเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้เรียนและครู 

4.31 0.82 มาก 

รวม 4.35 0.68 มาก 
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 จากตารางท่ี 14  การนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35)            

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.68) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้                   

มีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น

กระบวนการท่ีท างานร่วมกันโดยใช้เหตุผลของการนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่

ละบุคคลให้มีคุณภาพ (X = 4.40, S.D.= 0.71) มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ัวถึง

และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ ( X = 4.38, S.D. = 0.76) มีการจัดระบบนิเทศภายใน

โรงเรียนเช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ( X = 4.33 ,                     

S.D.= 0.73) และมีการใช้การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเช่ือมั่นว่ามี

การปฏิบัติท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและครู  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด                    

(X= 4.31, S.D.= 0.82)  

 

ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการแนะแนว 
               (n=24) 

ข้อ การแนะแนว (X10) X  S.D.  ระดับ 

1 

มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็น

องค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

4.31 0.71 มาก 

2 
มีการจัดระบบงานและโครงสร้างการแนะแนวและการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
4.19 0.73 มาก 

3 
มีการสรา้งความตระหนักให้ครทูุกคนเหน็คุณค่าของการแนะ

แนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
4.49 0.58 มาก 

4 
มีการส่งเสริมและการพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง

จิตวิทยาและการแนะแนว รวมทั้งการดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 
4.28 0.77 มาก 
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ข้อ การแนะแนว (X10) X  S.D.  ระดับ 

5 

มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าทีค่รูแนะแนว ครทูี่ปรึกษา ครู

ประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

4.28 0.72 มาก 

6 
มีการดูแล นเิทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงาน

แนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4.26 0.73 มาก 

7 
มีการส่งเสริมความร่วมมือและเข้าใจอนัดีระหว่างครู ผู้ปกครอง 

และชุมชน 
4.36 0.76 มาก 

8 

มีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างโรงเรียน องคก์ร

ภาครฐัและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ

เครือข่ายการแนะแนว 

4.35 0.75 มาก 

9 

มีการเชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เพื่อสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู ้และการเชื่อมโยงสู่

การด ารงชีวิตประจ าวัน 

4.39 0.74 มาก 

รวม 4.32 0.61 มาก 

  

 จากตารางท่ี 15  การแนะแนวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.32) เมื่อพิจารณาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.61) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  มีการสร้างความ

ตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ( X = 4.49, S.D.= 0.58)               

มีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ 

และการเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน (X = 4.39, S.D.= 0.74) มีการส่งเสริมความร่วมมือและ

เข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน ( X = 4.36, S.D.= 0.76) และมีการจัดระบบงานและ

โครงสร้างการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต

น้อยท่ีสุด (X= 4.19, S.D.= 0.73)  
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและ  
               มาตรฐานการศึกษา 

               (n=24) 

ข้อ 
การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(X11) 
X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 

4.36 0.76 มาก 

2 
มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหาร

เอื้อต่อการพัฒนางาน 
4.28 0.72 มาก 

3 

มีการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็น

หมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  สะดวก รวดเร็ว ปรับ

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4.31 0.80 มาก 

4 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้น

คุณภาพการศึกษา 
4.43 0.69 มาก 

5 
มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียนในการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
4.40 0.71 มาก 

6 
โรงเรียนมีการสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการ มีส่วนร่วม

และมีการพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ 
4.38 0.70 มาก 

7 

มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยด าเนินการอย่าง

จริงจังต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนนุใหค้รู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วม 

4.35 0.75 มาก 

8 
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4.46 0.67 มาก 

9 

มีการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุป

รายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัดและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

4.64 0.56 
มาก

ท่ีสุด 

รวม 4.40 0.59 มาก 
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 จากตารางท่ี 16  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.40) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล

น้อย (S.D.= 0.59) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ มีการจัดท ารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ( X = 4.64 ,                   

S.D.= 0.56) และอยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรก

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (X= 4.46, S.D.= 0.67) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผน

กลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ( X = 4.43, S.D.= 0.69) มีการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาโรงเรียนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X = 4.40, S.D.= 0.71) และมีการจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการพัฒนางาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย

ท่ีสุด (X= 4.28, S.D.= 0.72)         

 

ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
               (n=24) 

ข้อ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X12) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

4.35 0.81 มาก 

2 
มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน 4.21 0.86 มาก 

3 
มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ   

4.18 0.83 มาก 
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ข้อ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X12) X  S.D.  ระดับ 

4 
มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

4.17 0.84 มาก 

รวม 4.23 0.79 มาก 
 

 จากตารางท่ี 17 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X= 4.23) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก              

(S.D.= 0.79) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับ

แรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น                   

(X= 4.35, S.D.= 0.81) มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน

ชุมชน (X= 4.21, S.D.= 0.86) มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ (X =4.18,S.D. = 0.83) และมีการ

พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.17, S.D.= 0.84)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 

112 

ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ   
               โรงเรียนและองค์กรอื่น 
               (n=24) 

ข้อ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน

และองค์กรอื่น (X13) 
X  S.D.  ระดับ 

1 

มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากรจากภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน

ทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

4.24 0.80 มาก 

2 

มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้

โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4.33 0.79 มาก 

3 
มีการให้บริการ ด้านวิชาการ ท่ีสามารถ เ ช่ือมโยงหรื อ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ 
4.22 0.84 มาก 

4 

มีการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ

สถาบันการศึกษาอื่น พร้อมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมและการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 

4.38 0.90 มาก 

รวม 4.29 0.75 มาก 

 

 จากตารางท่ี 18 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจาย

ข้อมูลมาก (S.D.= 0.75) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต

สามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  มีการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
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สถาบันการศึกษาอื่น พร้อมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อั นดีกับศิษย์เก่า                     

( X= 4.38, S.D.= 0.90) มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจน

ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนใน

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (X = 4.33, S.D.= 0.79) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากร

จากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีต

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ( X= 4.24, S.D.= 0.80) และมีการให้บริการด้านวิชาการท่ี

สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต                 

น้อยท่ีสุด (X= 4.22, S.D.= 0.84)  

 

ตารางท่ี 19  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

               (n=24) 

ข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (X14) X  S.D.  ระดับ 

1 

มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้น
เฉพาะ 

4.24 0.80 มาก 

2 

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี
ร่วมจัดการศึกษา 

4.29 0.85 มาก 

3 

มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสั งคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4.28 0.76 มาก 
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ข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (X14) X  S.D.  ระดับ 

4 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น 

4.35 0.81 มาก 

5 

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นเพื่อให้ไดรับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

4.28 0.77 มาก 

6 
มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อ
การเรียนรตูลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.26 0.82 มาก 

รวม 4.28 0.72 มาก 

 

 จากตารางท่ี 19 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.72) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตส่ีอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้                  

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ( X= 4.35, S.D.= 0.81) มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเพิ่ม              

ความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น ท่ีร่ วมจัดการศึกษา ( X = 4 .29                   

,S.D.= 0.85) มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา                    

เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.76) มีการส่งเสริม
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สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นเพื่อให้ไดรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ

ตามความเหมาะสมและจ าเป็น (X= 4.28, S.D.= 0.77) และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

ต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.24, S.D.= 0.80)  

 

ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน  
               วิชาการของโรงเรียน 
               (n=24) 

ข้อ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน (X15) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

4.54 0.65 มากท่ีสุด 

2 
มีการจัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

4.43 0.67 มาก 

3 
มีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

4.33 0.69 มาก 

4 
มีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 

4.43 0.65 มาก 

5 
มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและน าไปแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

4.38 0.66 มาก 

รวม 4.42 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 20  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า                   

มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.= 0.58) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป             

ในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ มีการศึกษา

และวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง       

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน (X = 4.54, S.D.= 0.65) มีการจัดท าร่างระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกัน (X= 4.43, S.D.= 0.67) มีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ (X = 4.43, S.D.= 0.65) มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม (X = 4.38, 

S.D.= 0.66) และมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของโรงเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.33, S.D.= 0.69) 

  

ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
              มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน 
               (n=24) 

ข้อ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใชใ้นโรงเรียน (X16) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนและใช้ในการเรียนการสอน 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 

2 
มีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน  ใบความรู้  เพื่ อใ ช้
ประกอบการเรียนการสอน 

4.54 0.60 มากท่ีสุด 

3 
มีการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน            
ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.47 0.65 มาก 

รวม 4.55 0.50 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 21  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่                 

ในระดับมากท่ีสุด ( X= 4.55) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย           

(S.D.= 0.50) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  มีการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนและใช้ในการเรียนการสอน              

(X= 4.63, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ มีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ

อ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน  ใบความรู้  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ( X =4.54,                 

S.D.= 0.60) และอยู่ในระดับมากจ านวน 1 ข้อ คือ มีการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน 

หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบ             

การเรียนการสอน ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.47, S.D.= 0.65)    

 

ตารางท่ี 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
              มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
            (n=24) 

ข้อ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X17) X  S.D.  ระดับ 

1 
มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

4.33 0.71 มาก 

2 
มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

4.35 0.70 มาก 

3 
มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 

4.11 0.83 มาก 

4 
มีการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  

4.35 0.70 มาก 

5 
มีการหาแหล่งสื่อที่ เสริมการจัดการศึกษาของโรง เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.25 0.73 มาก 

6 
มีการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนและชุมชน 

4.26 0.77 มาก 
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ข้อ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X17) X  S.D.  ระดับ 

7 
มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การจัดหาผลิตใช้และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.15 0.74 มาก 

รวม 4.26 0.62 มาก 

 

 จากตารางท่ี 22  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X= 4.26) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล  (S.D. = 0.62) 

แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อย

ดังนี้  มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  

(X= 4.35, S.D.= 0.70) มีการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือ

และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  (X = 4.35, S.D.= 0.70) มี

การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของโรงเรียน (X = 4.33, S.D.= 0.71) และมีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.11, S.D.= 0.83)  

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยวิเคราะห์

โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) จากกลุ่มตัวอย่าง 24 โรง แล้ว

น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ เบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน                 
                มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมและรายด้าน  
                 (n=24) 

ด้าน 
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

(Ytot) 
X  S.D.  ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) 4.03 0.59 มาก 

2 ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 4.21 0.72 มาก 

3 การขาดงาน (Y3) 4.06 0.74 มาก 

4 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (Y4) 4.31 0.49 มาก 

5 คุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 4.27 0.65 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.18 0.55 มาก 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม              

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจาย

ข้อมูลน้อย (S.D.= 0.55) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  อัตราการออก

กลางคันของนักเรียน ( X= 4.31, S.D.= 0.49) คุณภาพโดยท่ัวไป (X = 4.27,S.D. = 0.65)    ความ

พึงพอใจในการท างาน  ( X = 4.21, S.D.= 0.72) การขาดงาน (X = 4.06, S.D.= 0.74) และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X = 4.03, S.D.= 0.59) ตามล าดับ       

 เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ในแต่ละด้านเป็นราย

ข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 24 ถึงตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               (n=24) 

ข้อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) X  S.D.  ระดับ 

1 ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 3.86 0.72 มาก 

2 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบ 
4.15 0.66 มาก 

3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย 4.24 0.64 มาก 

4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูง 3.94 0.85 มาก 

5 
นักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
4.01 0.78 มาก 

6 
นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จ านวน

มาก 
3.94 0.85 มาก 

รวม 4.03 0.59 มาก 

 
 จากตารางท่ี 24  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อ

พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย  (S.D.= 0.59) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้   

นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย ( X = 4.24, S.D.= 0.64) นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ( X = 4.15, S.D.= 0.66) นักเรียนได้รับรางวัลด้าน

วิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ( X = 4.01, S.D.= 0.78) และผลการเรียนของนักเรียนอยู่

ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 3.86, S.D.= 0.72)  
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ตารางท่ี 25  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน   
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านความพึงพอใจในการท างาน                 

                                                                                                               (n=24) 
ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) X  S.D.  ระดับ 

1 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน และภาระงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
4.24 0.83 มาก 

2 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน 4.22 0.72 มาก 

3 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อน

ร่วมงาน หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.21 0.86 มาก 

4 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน 

มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
4.11 0.85 มาก 

5 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ 

การพัฒนาวิชาชีพ 
4.31 0.74 มาก 

6 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความมีอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 
4.31 0.87 มาก 

7 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อน

ต าแหน่ง 
4.01 1.04 มาก 

8 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูล

ข่าวสารและการใช้ทักษะท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน 
4.31 0.77 มาก 

รวม 4.21 0.72 มาก 

 

 จากตารางท่ี 25  ความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.72) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตสามอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  

บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ โอกาสในการเรียนรู้  การพัฒนาวิชาชีพ ( X = 4.31 ,                

S.D.= 0.74) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารและการใช้ทักษะท่ี

หลากหลายในการปฏิบัติงาน ( X = 4.31, S.D.= 0.77) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ                
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ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (X = 4.31, S.D.= 0.87) และบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ            

ต่อโอกาสการเล่ือนต าแหน่ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.01, S.D.= 1.04)  

 

ตารางท่ี 26  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านการขาดงาน                    

                                                                                                               (n=24) 
ข้อ การขาดงาน (Y3) X  S.D.  ระดับ 

1 
อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 
3.72 1.20 มาก 

2 มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการท างาน 4.06 0.80 มาก 

3 บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 4.29 0.80 มาก 

4 บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 4.19 0.82 มาก 

5 บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานท่ีเหมาะสม 4.04 0.97 มาก 

6 
ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 
4.03 1.01 มาก 

7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.06 0.95 มาก 

รวม 4.06 0.74 มาก 

 

 จากตารางท่ี 26  การขาดงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณา

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.74) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตส่ีอันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี้  บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การปฏิบัติงาน ( X= 4.29, S.D.= 0.80) บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ( X = 4. 19             

,S.D.= 0.82) มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการท างาน (X = 4.06, S.D.= 0.80) กับผู้บริหารมี

ภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.06, S.D.= 0.95) และอัตราการขาดงานของ

บุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 3.72,S.D. = 1.20)  
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ตารางท่ี 27  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านอัตราการออกกลางคันของนักเรียน             

           (n=24) 

ข้อ อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (Y4) X  S.D.  ระดับ 

1 นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 4.39 0.64 มาก 

2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน 4.28 0.56 มาก 

3 นักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.28 0.61 มาก 

รวม 4.31 0.49 มาก 
  

 จากตารางท่ี 27  อัตราการออกกลางคันของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       

(X= 4.31) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย  (S.D. = 0.49) 

แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  นักเรียน

เรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ( X= 4.39, S.D.= 0.64) รองลงมาคือ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การศึกษาและในโรงเรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.56) และนักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X = 4.28, S.D.  = 0.61)   
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ตารางท่ี 28 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป 
               (n=24) 

ข้อ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) X  S.D.  ระดับ 

1 
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตาม

ความต้องการของชุมชน 
4.03 0.71 

มาก 

 

2 
โรงเรียนสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อความ

ต้องการของครู และนักเรียน 
4.10 0.91 

มาก 

 

3 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลง ยอมรับและปรับเปล่ียนการท างานเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ ๆ   

4.24 0.88 มาก 

4 
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าท่ี 
4.53 0.63 

มาก

ท่ีสุด 

5 

บุคลากรในโรง เรียนมี ความสามารถในการผสมผสาน

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ

แก้ปัญหาในโรงเรียน 

4.47 0.67 มาก 

รวม 4.27 0.65 มาก 
 

 จากตาราง ท่ี  28  คุณภาพโดยท่ัวไปโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.27)                      
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก (S.D.= 0.65) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ข้อ คือ  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี            
(X= 4.53, S.D.= 0.63) และอยู่ในระดับมากจ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
สามอันดับแรกจากมากไปหาน้อย ดังนี้  บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถในการผสมผสาน
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน ( X = 4.47, S.D.

= 0.67) บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ยอมรับและ
ปรับเปล่ียนการท างานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ ๆ (X = 4.24, S.D.= 0.88) โรงเรียน
สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อความต้องการของครู และนักเรียน ( X = 4.10 ,               
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S.D.= 0.91)  และโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด (X= 4.03, S.D.= 0.71)  
 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

นครปฐม 

    ในการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

นครปฐม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 

correlation - coefficient) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 29 

 

การบริหารงานวิชาการ (Xtot)  
X1  หมายถึง  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
X2  หมายถึง  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
X3  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
X4  หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
X5  หมายถึง  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
X6  หมายถึง  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
X7  หมายถึง  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
X8  หมายถึง  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
X9  หมายถึง  การนิเทศการศึกษา 
X10 หมายถึง  การแนะแนว 
X11 หมายถึง  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
X12 หมายถึง  การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
X13 หมายถึง  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและ 

องค์กรอื่น 
X14 หมายถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  

หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
X15 หมายถึง  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

โรงเรียน 
X16 หมายถึง  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน 
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X17 หมายถึง  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Ytot) 

Y1  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
Y2  หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างาน 
Y3  หมายถึง  การขาดงาน 
Y4  หมายถึง  อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
Y5  หมายถึง  คุณภาพโดยท่ัวไป 
 
 

ตารางท่ี 29 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
               จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytot 
X1 .492** .542** .434** .381** .496** .549** 

X2 .502** .666** .638** .395** .504** .643** 

X3 .525** .617** .563** .464** .556** .639** 
X4 .598** .727** .639** .454** .655** .726** 

X5 .591** .720** .617** .498** .634** .719** 

X6 .527** .633** .499** .283** .543** .591** 
X7 .665** .728** .615** .543** .745** .771** 

X8 .722** .746** .660** .581** .705** .797** 

X9 .602** .753** .705** .497** .693** .767** 
X10 .646** .711** .637** .494** .668** .741** 

X11 .578** .752** .651** .433** .665** .729** 

X12 .599** .704** .588** .542** .657** .722** 
X13 .551** .669** .521** .409** .689** .669** 

X14 .598** .745** .629** .485** .670** .736** 

X15 .492** .598** .480** .373** .504** .576** 
X16 .534** .541** .549** .341** .531** .590** 

X17 .689** .717** .638** .504** .695** .760** 

Xtot .670** .784** .680** .522** .720** .794** 
      **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 29 พบว่า การบริหารงานวิชาการ (Xtot) กับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=0.794) และเป็นความสัมพันธ์กันในทางบวก    

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการ (X1-X17) กับประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยเรียงตามค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8)  

(rxy= .797) การนิเทศการศึกษา (X9) (rxy= .767)  และการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(X17) (rxy= .760)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ (X1-X17) กับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา (Y1-Y17)  พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน โดย

เรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การนิเทศการศึกษา (X9) กับความ          

พึงพอใจในการท างาน (Y2) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันมากท่ีสุด อยู่ในระดับสูง ( rxy=.753) 

รองลงมา คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (X11) กับความ               

พึงพอใจในการท างาน (Y2) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง (rxy=.752) และการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (X8) กับความพึงพอใจในการท างาน (Y2) มีความสัมพันธ์แบบ

คล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง (rxy=.746) ตามล าดับ 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา                        
จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครปฐม 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา                
จังหวัดนครปฐม จ านวน 28 โรง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการตามคู่มือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน 1 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระจ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 3 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 84 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency) และ
ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และ                  
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริง
สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานในโรงเรียน โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา                       
จังหวัดนครปฐม สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 1 ด้าน คือ การคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน และอยู่ในระดับมากจ านวน 16 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                
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การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การวางแผนงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การแนะแนว การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยท่ัวไป ความพึงพอใจในการท างาน การขาดงาน  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือ                
มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันทุกคู่   
  
 

การอภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้
ทราบสภาพท่ีแท้จริงของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครปฐม โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียน
มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มีการวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน และวิเคราะห์ข้อมูล
สาระสนเทศของโรงเรียน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มีการจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียน                   
การสอนให้แก่ ผู้เรียน มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าผลมาใช้ปรับปรุงในปีถัดไป                
มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปี                 
ท่ีผ่านมา มาใช้ในการวางแผน มีการก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการวางแผน
และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ด้านกระบวนการเรียนรู้                  
ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและ
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มาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีการส่งเสริมการวิจัย มีการจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มีการจัดท า
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่สากล             
มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด               
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียน มีการจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ันและจัดให้                
มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ เรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์                  
ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้แบบการผสมผสานความรู้ แบบสหวิทยาการ 
และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีผู้เรียนสนใจ มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ัวถึงและ
ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ มีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนเช่ือมโยงกับระบบนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนว
เป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างโรงเรียน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว มีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ และการเช่ือมโยงสู่การด า รง
ชีวิตประจ าวัน มีการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล            
มีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก                      
มีการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่               
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ต่อสาธารณชน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น               
มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วน                 
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีการให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้น
เฉพาะ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน มีการน า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์ 
คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน               
เพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนและใช้ในการเรียนการสอน มีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และ
พัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลฑรี พิกุลแกม ได้ท าวิจัยเรื่อง
การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตการพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของณปภัช  รุ่งโรจน์ 
ได้ท าวิ จัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์  ปรีดานันต์ ได้ท าวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ า                    
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                          
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จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา มาศเมฆ ได้ท า
วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 
พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนภารัตน์ ชลศฤงคาร ได้ท าวิจัยเ รื่องการบริหารงานวิชาการกับ
มาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุลัดดาวัลย์ อัฐนาค ได้ท าวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า                 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระอุเทน อุเทโน (ส ารวยกูล) 
ได้ท าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา              
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ัง 6 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตามความต้องการ
ของชุมชน โรงเรียนสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อความต้องการของครู และนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ยอมรับและปรับเปล่ียน              
การท างานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ ๆ   บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถใน            
การปฏิบัติหน้าท่ี ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด นักเรียนได้รับรางวัล
ด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูง นักเรียนสามารถ
สอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จ านวนมาก นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน                 
ต่อสถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา พึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน 
มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสการเล่ือน
ต าแหน่ง และการได้รับข้อมูลข่าวสารและการใช้ทักษะท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน บุคลากร            
มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ  อุดมผล              
ได้ท าวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของไพรินทร์  สุขโข ได้ท าวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา             
ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกร อินทร์คล้า ได้ท าวิจัยเรื่องทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 พบว่า
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ในระดับสูง
และมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ ทั ้งนี ้อาจ
เนื่องมาจาก โรงเรียนมีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดท าไว้ มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา มาใช้ในการวางแผน มีการก ากับดูแล นิเทศ
และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ             
มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและ               
แหล่งเรียนรู้ มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเป็นของตัวเอง จัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และอื่น ๆ 
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน มีการรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ มีการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียน จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มีการก าหนดนโยบาย
และแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของผู้เรียน 
และครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีการใช้การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเช่ือมั่นว่า               
มีการปฏิบัติท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและครู   มีการจัดระบบงานและโครงสร้าง              
การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
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และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน มี การส่งเสริม          
ให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่าง ๆ มีการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น 
พร้อมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ า มีความร่วมมือกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน                   
ด้านวิชาการของโรงเรียนและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใ ช้และพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา                    
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด และบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ท างาน จึงเป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์  ได้ท าวิจัยเรื่อง
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม พบว่า การบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีการวางแผนงานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา มาใช้ในการวางแผน มีการก ากับดูแล นิเทศ
และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน ต่อนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา          
จังหวัดนครปฐม จากข้อค้นพบการวิจัยจากการอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง            
ในการพัฒนาทักษะการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และ      
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. จากการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
และศึกษาถึงปัจจัยการส่งเสริมทักษะการบริหารงานวิชาการและส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ในต่างประเทศ มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้ เรี ยนและโรง เรียน  เพื่ อพัฒนาความรู้ และความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน                         
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้นักเรียนสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูง ส่งเสริมให้นักเรียน              
มีระดับผลการเรียนสูงโดยการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียน และกระตุ้น
การเรียนของนักเรียนให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3. จากการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องรักษาระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากร              
ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน               
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจะท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดนครปฐม เป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวั ด
นครปฐม 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
 3. ควรมีการวิ จัยเชิง คุณภาพ ในเรื่องของปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร                 
งานวิชาการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก  ก  

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ช่ือ – สกุล ดร. รุ่งชีวา  สุขศรี 

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

(การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม 

 
2. ช่ือ – สกุล นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์ 
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ 

ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม 
 
3. ช่ือ – สกุล นายสุชาติ   ศรีแดงบุตร 
 วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร   
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
 
4. ช่ือ – สกุล นางสาวกุลนรี   เซี๊ยะสมาน 
 วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  จังหวัดนครปฐม 

 
5.  ช่ือ – สกุล นางสาวพิมพิศา  สว่างศรี 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม  จังหวัดนครปฐม 
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ค่าความตรง (IOC) ของเคร่ืองมือวิจัย 
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   ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

การพัฒนาหรอืการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

1 
มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 √ 

2 
มกีารวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนเพ่ือก าหนด
จุดเน้นหรือประเด็นที่โรงเรียนให้ความส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

3 

มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศ
ของโรงเรียนและชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของโรงเรียนให้
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

4 
มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของ
โรงเรียนเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 √ 

5 
มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
√ 

(รวม) 

6 
มี ก า ร จั ด ท า แ ผ นก า ร เ รี ย น รู้  เ พ่ื อ จั ด
ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
√ 

(รวม) 

7 
มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน า
ผลมาใช้ปรับปรุงในปีถัดไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

8 
ผู้บริหารโรงเรียนอนุมั ติสาระการเรียนรู้
ท้องถ่ินของโรงเรียน 

+1 0 -1 +1 +1 2 0.4 x 

การวางแผนงานด้านวิชาการ 

9 

มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการ
รวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการ
วางแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

10 
มีการก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับ
งานวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

11 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

12 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

13 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

14 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

15 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตาม ด้ านการ พัฒนาและใ ช้สื่ อ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

16 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

17 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการวิจัยเ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

18 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและ
ติดตามด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 √ 

19 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อ นุมั ติ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียน 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 √ 

20 
โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการน า
แผนงานด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน    

21 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

22 
มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

23 
มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

24 มีการใช้สื่ อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

25 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

26 มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

27 
มีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของ

ผู้ เ รียนและช่วยเหลือผู้ เ รียนพิการ ด้อย

โอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

28 มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเป็นของตัวเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

29 
มีการจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช้เอง
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

30 
มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

31 

มีการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นม นุษย์ที่ สมบู รณ์ทั้ ง ร่ างกาย  จิ ต ใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

32 
มีการจัด ให้มี วิชาต่าง  ๆ ครบ ถ้วนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

33 

มีการเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูง
และลึกซึ้งมากข้ึน ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
เช่น ผู้บกพร่อง พิการ กลุ่มนักเรียนที่เป็น
เลิศ เป็นต้น 

-1 +1 +1 -1 +1 1 0.2 x 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

34 

มี ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม เ น้ื อหาส าระราย วิชาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคม
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่
สากล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

35 

โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การสอน และอื่น ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตาม
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

36 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

37 
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

38 
มีการรายงานผลให้ส า นักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษารับทราบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้    

39 

มีการจั ด เ น้ือหาสาระและกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

40 
มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

41 

มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

42 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

43 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการ
สอนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

44 

มี ก า ร ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียน 
จ าเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

45 
มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

46 

มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ ร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

47 

มีการศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าเพ่ือ

เป็นผู้น าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ

เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

48 
มีการก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผล
ของโรงเ รียนตามหลักสูตรโรงเ รียนให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

49 
มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

50 
มี ก า ร วั ด ผ ล  ป ร ะ เ มิ น ผ ล  เ ที ย บ โ อ น
ประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการ
เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

51 
มีการจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วง
ช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

52 
มีการจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัด
และการประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

53 

มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

เ พ่ือใ ช้ในการอ้างอิ ง ตรวจสอบและใ ช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

54 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการประเมินผล

การเรียนด้านต่าง ๆ  รายปี/รายภาคและ

ตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและ

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

55 

การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของ

โรงเ รียนโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการพร้อมทั้งน าเสนอผู้บริหารโรงเรียน

อนุมัติการเทียบโอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

56 
มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของผู้เรียน และครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

57 
มีการพัฒนาค รูและผู้ เ รียนให้มี ความ รู้
เ กี่ ย วกั บก ารปฏิ รูปการ เ รี ยน รู้ โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

58 
มี ก า ร พั ฒ นา คุ ณ ภ า พ ก า รศึ ก ษ า ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

59 
มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

60 
มีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือ
พัฒนา การเ รียน รู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

61 
มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษา การ
คิด การจัดการ การใช้เหตุผลในการตอบ
ปัญหา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 √ 

62 
มีการจัดการเรียนรู้แบบการผสมผสานความรู้ 
แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่
ผู้เรียนสนใจ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 √ 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

63 

มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

64 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และระบบแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

65 
มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินให้
เอื้ อ ต่อการจัดการเ รียนรู้ของผู้ เ รียนและ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

66 

มีการส่งเสริมให้ครูและผู้ เ รียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

67 
มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้
ในต่างประเทศ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 √ 

การนิเทศการศึกษา  

68 

มีการส ร้างความตระหนักให้ แก่ ค รูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน
ว่าเป็นกระบวนการที่ท างานร่วมกันโดยใช้
เหตุผลของการนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุง
วิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

69 
มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ทั่วถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
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พิจารณา 1 2 3 4 5 

70 
มีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนเช่ือมโยง
กับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

71 

มี ก า ร ใ ช้ ก า ร นิ เ ท ศ เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเช่ือมั่นว่ามี
การปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนและครู 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

การแนะแนว 

72 

มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการ
แนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคน
ในโรง เ รียนตระหนักถึงการมี ส่วน ร่วมใน
กระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

73 มีการจัดระบบงานและโครงสร้างการแนะแนวและ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

74 
มีการสร้างความตระหนักให้ค รูทุกคนเห็น
คุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

75 
มีการส่งเสริมและการพัฒนาให้ครูได้รับความรู้
เพ่ิมเติมในเร่ืองจิตวิทยาและการแนะแนว 
รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

76 

มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท า
หน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน 
และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

77 
มีการดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุน
การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

78 มีการส่งเสริมความร่วมมือและเข้าใจอันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

79 
มีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่าง
โรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสน
สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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80 

มีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือสามารถบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู้ และการเช่ือมโยงสู่การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

81 

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการ
ของชุมชน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 √ 

82 
มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัด
โครงสร้างการบริหารเอ้ือต่อการพัฒนางาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

83 

มีการส ร้างระบบประกันคุณภาพภายใน 
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  สะดวก รวดเร็ว 
ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

84 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

85 
มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียนในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

86 
โรงเรียนมีการสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง
เน้นการ มีส่วนร่วมและมีการพัฒนาคุณภาพ
ตามวงจรคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

87 

มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ือง ด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

88 
มีการประ เมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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89 

มีการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เสนอต่อ
ห น่ ว ย ง า น ต้ นสั ง กั ด แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

90 

มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชา ชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

91 
มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

92 

มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

93 

มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น 

94 

มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา วิทยากร
จากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการของผู้ เ รียนทุกด้าน 
รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

95 

มีการเส ริมสร้างความสัม พัน ธ์ระห ว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้โรงเรียน
เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

96 
มีการให้บ ริการด้านวิชาการที่ สามารถ
เช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งวิชาการในที่อื่นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

97 
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับศิษย์เก่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
√ 

(รวม) 

98 
มีกา รประ ชุมผู้ ป กค รองผู้ เ รี ยน  มี กา ร
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน มีการร่วมกิจกรรม
กับสถาบันการศึกษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
√ 

(รวม) 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา  

99 

มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาที่เป็น
จุดเน้นเฉพาะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

100 

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเพ่ิม
ความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน 
องค์ ก ร วิชา ชีพ สถาบั นศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น     ที่ร่วม
จัดการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

101 

มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน 
องค์ ก ร วิชา ชีพ สถาบั นศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัด
การศึกษา เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

102 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์ กร เอกชน องค์ กรวิชา ชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

103 

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร
เอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา             
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

104 
มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

105 

มีการศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติ
เป็นแนวเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

106 

มีการจัดท า ร่างระเบียบและแนวปฏิบั ติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็น
แนวเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

107 
มีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างระเบียบ
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

108 
มีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

109 
มีการตรวจสอบและประเมินผลการใ ช้
ระเบียบและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนและน าไปแก้ไขปรับปรุง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 √ 
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ข้อที ่
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน 

110 

มีการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน 
กลุ่ มสาระการเ รียนรู้ ต่ างๆ ท่ีมี คุณภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน เพ่ือใช้เป็น
หนังสือแบบเรียนและใช้ในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

111 

มีการจั ดท าหนั งสื อ เ รี ยน  หนั งสื อ เสริ ม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด 
ใบงาน  ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

112 

มีการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ์  หนั งสืออ่าน
ประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

113 
มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง
การจัดหาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

114 
มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการ
พัฒนาสื่ อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

115 
มีการจัดตั้ ง เครือข่ ายทางวิชาการ ชมรม
วิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

116 

มีการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

117 
มีการหาแหล่งสื่อท่ีเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

118 
มีการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

119 
มีการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้ 
และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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  ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครือ่งมือการวิจัย ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

ข้อที ่ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 

1 
ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

2 
นัก เ รียนมีความคิดส ร้างสรรค์ และมี

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

3 
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม

กับวัย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

5 
นักเ รียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

6 
นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อใน

ระดับสูงได้จ านวนมาก 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) 

7 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน 

และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

8 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

ผลตอบแทนของงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

9 

บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

สถานที่ท างาน เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน

และผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

10 

บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

11 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

12 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

13 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

โอกาสการเลื่อนต าแหน่ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

14 

บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารและการใช้ทักษะที่

หลากหลายในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การขาดงาน (absenteeism) 

15 
อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียน

อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

16 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า ง า น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพของผู้น า 
-1 +1 +1 +1 0 2 0.4 x 

17 มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

18 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

19 บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

20 
บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานที่

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

21 
ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

22 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate)  

23 
นั ก เ รี ย น เ รี ย น จ บตา ม เ กณ ฑ์ ขอ ง
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

24 
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาและ
ในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

25 
นัก เรียนในโรง เรียนมา เรียนอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที ่ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 

การ

พิจารณา 1 2 3 4 5 

คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) 

26 
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและ

ผลิตนักเรียนตามความต้องการของชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

27 

โรงเรียนสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่าง

เพียงพอต่อความต้องการของครู และ

นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

28 

บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับและ

ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร ท า ง า น เ มื่ อ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

29 
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

30 

บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถในการ

ผสมผสานความสามารถในการพัฒนา

ศั กยภาพและความส ามารถ ในการ

แก้ปัญหาในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือและรายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา  ส าหรับทดลองเคร่ืองมือ  จ านวน 10 แห่ง 
 

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. โรงเรียนสงวนหญงิ   
3. โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) 
4. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
5. โรงเรียนบ่อกรวุิทยา 
6. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม   
7. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3   
8. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
9. โรงเรียนบางล่ีวิทยา     
10. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
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ภาคผนวก ง   

ค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน 
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 

  
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 599.80 5051.200 .379 .990 

x2 599.67 5059.816 .331 .990 

x3 599.90 5034.990 .550 .990 

x4 599.70 5057.321 .403 .990 

x5 599.50 5051.431 .504 .990 

x6 599.50 5037.638 .613 .990 

x7 599.57 5053.289 .409 .990 

x8 599.77 5029.909 .536 .990 

x9 599.70 5018.769 .644 .990 

x10 599.70 5027.872 .638 .990 

x11 599.70 5031.734 .598 .990 

x12 599.63 5020.171 .687 .990 

x13 599.70 5001.941 .754 .990 

x14 599.87 5002.189 .755 .990 

x15 599.77 5003.840 .767 .990 

x16 600.00 5019.379 .616 .990 

x17 599.70 5003.459 .676 .990 

x18 599.53 5043.361 .472 .990 

x19 599.43 5062.116 .300 .990 

x20 599.43 5043.564 .493 .990 

x21 599.63 5035.826 .534 .990 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.990 144 
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x22 599.60 5035.697 .527 .990 

x23 599.83 5012.764 .648 .990 

x24 599.63 5006.861 .727 .990 

x25 599.90 4987.334 .707 .990 

x26 599.40 5056.041 .362 .990 

x27 599.60 5010.041 .728 .990 

x28 599.83 4995.316 .759 .990 

x29 599.53 5056.533 .368 .990 

x30 599.47 5040.533 .528 .990 

x31 599.67 5011.678 .695 .990 

x32 599.67 5010.299 .749 .990 

x33 599.53 5027.499 .591 .990 

x34 599.57 5010.392 .716 .990 

x35 599.60 5014.731 .780 .990 

x36 599.57 5015.289 .762 .990 

x37 599.53 5043.706 .505 .990 

x38 599.47 5046.120 .469 .990 

x39 599.53 5053.844 .397 .990 

x40 599.60 5004.731 .825 .990 

x41 599.77 4998.530 .706 .990 

x42 599.73 5033.375 .523 .990 

x43 599.70 5013.597 .732 .990 

x44 599.67 5012.920 .724 .990 

x45 599.67 5029.678 .606 .990 

x46 599.60 5021.283 .712 .990 

x47 599.60 5022.869 .650 .990 

x48 599.50 5009.569 .801 .990 

x49 599.57 5008.944 .729 .990 

x50 599.70 5004.148 .822 .990 

x51 599.57 5040.461 .600 .990 

x52 599.63 5024.309 .694 .990 

x53 599.73 5002.547 .725 .990 

x54 599.73 5002.961 .802 .990 

x55 599.77 5004.806 .758 .990 

x56 599.63 5009.482 .791 .990 

x57 599.60 5022.938 .695 .990 

x58 599.47 5048.326 .485 .990 

x59 599.57 5031.909 .641 .990 

x60 599.47 5042.533 .551 .990 

x61 599.60 5037.559 .590 .990 

x62 599.63 5014.792 .794 .990 
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x63 599.67 5008.782 .721 .990 

x64 600.40 4998.386 .647 .990 

x65 599.50 5022.879 .628 .990 

x66 599.70 5051.459 .373 .990 

x67 599.77 5014.116 .715 .990 

x68 599.60 5026.041 .620 .990 

x69 599.57 5047.220 .520 .990 

x70 599.70 5022.424 .693 .990 

x71 599.50 5044.948 .529 .990 

x72 599.67 5020.437 .654 .990 

x73 599.57 5014.599 .769 .990 

x74 599.63 5013.757 .750 .990 

x75 599.67 5007.126 .830 .990 

x76 599.63 5024.309 .608 .990 

x77 599.67 5031.264 .590 .990 

x78 599.60 4996.248 .853 .990 

x79 599.60 5023.490 .644 .990 

x80 599.70 5016.424 .630 .990 

x81 599.43 5040.875 .566 .990 

x82 599.50 5026.466 .682 .990 

x83 599.50 5008.328 .814 .990 

x84 599.63 4996.723 .815 .990 

x85 599.40 5008.386 .858 .990 

x86 599.23 5035.702 .704 .990 

x87 599.60 5003.559 .746 .990 

x88 599.73 4991.099 .784 .990 

x89 599.67 4994.437 .848 .990 

x90 599.73 5000.616 .779 .990 

x91 599.70 5013.114 .737 .990 

x92 599.60 5000.179 .868 .990 

x93 599.67 4994.023 .740 .990 

x94 599.70 5002.976 .653 .990 

x95 599.70 5006.631 .680 .990 

x96 599.67 4990.713 .765 .990 

x97 599.67 4996.092 .791 .990 

x98 599.53 5000.395 .758 .990 

x99 599.80 4997.614 .797 .990 

x100 599.77 5002.323 .677 .990 

x101 599.47 5012.602 .765 .990 

x102 599.50 5005.983 .785 .990 

x103 599.67 5007.816 .772 .990 
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x104 599.57 5009.151 .824 .990 

x105 599.63 5006.999 .816 .990 

x106 599.40 5046.386 .553 .990 

x107 599.77 5044.185 .434 .990 

x108 599.83 5031.247 .551 .990 

x109 599.80 5011.200 .680 .990 

x110 599.67 5050.023 .404 .990 

x111 600.07 4985.099 .778 .990 

x112 599.90 5013.197 .645 .990 

x113 599.80 5004.786 .776 .990 

x114 599.83 5009.592 .710 .990 

x115 599.87 5016.671 .707 .990 

y1 599.90 5032.369 .576 .990 

y2 599.83 5049.385 .439 .990 

y3 599.57 5052.806 .414 .990 

y4 599.80 5018.441 .693 .990 

y5 599.83 5022.764 .721 .990 

y6 600.03 4995.620 .708 .990 

y7 599.60 5020.800 .717 .990 

y8 599.93 5008.271 .616 .990 

y9 599.87 5001.775 .723 .990 

y10 599.77 5010.737 .670 .990 

y11 599.67 5025.609 .606 .990 

y12 599.73 5012.823 .673 .990 

y13 599.87 5011.430 .644 .990 

y14 599.70 5007.803 .787 .990 

y15 599.97 5028.585 .376 .990 

y16 599.87 5028.395 .594 .990 

y17 599.77 5032.875 .620 .990 

y18 599.83 5036.420 .451 .990 

y19 599.87 5056.602 .326 .990 

y20 599.83 5012.902 .721 .990 

y21 599.87 5010.740 .649 .990 

y22 599.67 5059.195 .338 .990 

y23 599.63 5062.378 .323 .990 

y24 599.90 5011.059 .697 .990 

y25 599.63 5052.171 .376 .990 

y26 599.67 5022.230 .637 .990 

y27 599.60 5006.041 .724 .990 

y28 599.47 5048.464 .445 .990 

y29 599.50 5032.052 .623 .990 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 แห่ง   
 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
5. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
6. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (ในพระราชูปถัมภ์) 
8. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
9. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
10. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
11. โรงเรียนคงทองวิทยา 
12. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
13. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรงัสฤษด์ิ 
14. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
15. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
16. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
17. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
18. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
19. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
20. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
21. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
22. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
23. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
24. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
25. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
26. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
27. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
28. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ภาคผนวก ฉ  

เคร่ืองมือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม   

............................................................. 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ  
การวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม              
ซึ่งข้อมูลท่ีได้จาก  ความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลับ
และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัย             
จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมจึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อความเป็นจริง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน              
1 คน และครูหัวหน้า  กลุ่มสาระ จ านวน 1 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) 

แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน จ านวน 149 ข้อ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   5 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 115 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน     จ านวน  29 ข้อ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  จึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
       (นางสาววรรณวิษา     จีนไฝ) 
            นักศึกษาปริญญาโท 
                 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          
 
 
 



  180 

ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 
เพศ 
 ชาย                         หญิง 

( ) 01 

2 
อายุ (ถ้าเศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้นับอีก 1 ปี) 
 20-30 ปี                   31-40 ปี 
 41-50 ปี                   51-60 ปี 

( ) 02 

3 
ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี       
 ปริญญาโท                ปริญญาเอก 

( ) 03 

4 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน     ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

( ) 04 

5 
ประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนแห่งนี้ 
 1 - 10 ปี                    11 - 20 ปี 
 21 - 30 ปี                  มากกว่า  30 ปี 

( ) 05 
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ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการ 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

ท่าน 
 ระดับ 5 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน      อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน      อยู่ในระดับ  มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน      อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน      อยู่ในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน      อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 

ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การพัฒนาหรอืการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

1 
มีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 

     
( ) 06 

2 
มีการวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือ
ประเด็นที่โรงเรียนให้ความส าคัญ 

     
( ) 07 

3 
มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียนและ
ชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

   
  

( ) 08 

4 
มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของโรงเรียนเพ่ือน าไป
จัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

     
( ) 09 

5 
มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียน 

   
  

( ) 10 

6 
มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าผลมาใช้ปรับปรุงใน
ปีถัดไป 

     ( ) 11 

การวางแผนงานด้านวิชาการ 

7 
มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและใช้
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา มาใช้ใน
การวางแผน 

   
  

( ) 12 

8 มีการก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ      ( ) 13 

9 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน 
 

   
  

( ) 14 
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ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

10 
มีการวางแผนและก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

   
  ( ) 15 

11 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

   
  ( ) 16 

12 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

   
  ( ) 17 

13 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   
  ( ) 18 

14 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

   
  ( ) 19 

15 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   
  ( ) 20 

16 
มีการวางแผน และก ากับดูแล นิเทศและติดตามด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   
  ( ) 21 

17 
ผู้บ ริหารโ รง เ รียนเป็นผู้ อ นุมั ติ โ ดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

   
  ( ) 22 

18 
โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการน าแผนงานด้าน
วิชาการไปสู่การปฏิบัติจริง 

   
  ( ) 23 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

19 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      ( ) 24 

20 
มกีารจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกช่วงช้ัน 
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
  ( ) 25 

21 
มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   
  ( ) 26 

22 มกีารใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้      ( ) 27 

23 
มกีารจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

   
  ( ) 28 

24 
มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

   
  ( ) 29 

25 
มีการส่งเส ริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้ เ รียนและ
ช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
 

   
  

( ) 30 
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ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

26 มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเป็นของตัวเอง      ( ) 31 

27 
มีการจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

     ( ) 32 

28 
มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้ เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนอื่น 

     ( ) 33 

29 
มีการจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

   
  

( ) 34 

30 
มีการจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

     ( ) 35 

31 
มีการเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสภาพสังคมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่
สากล 

   
  

( ) 36 

32 
โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การสอน และอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
ตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

   
  

( ) 37 

33 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรโรงเรียน 

     ( ) 38 

34 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน      ( ) 39 

35 มีการรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ      ( ) 40 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

36 
มีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     ( ) 41 

37 
มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     ( ) 42 

38 
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

   
  

( ) 43 

39 
มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

   
  

( ) 44 
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ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

40 
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

   
  

( ) 45 

41 
มีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผู้สอนและผู้เรียน จ าเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

   
  

( ) 46 

42 มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่       ( ) 47 

43 
มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

     ( ) 48 

44 
มีการศึ กษาค้ นค ว้า พัฒนา รูปแบบหรือการออกแบบ
กระบวนการเ รียนรู้ที่ก้าวหน้าเพ่ือเป็นผู้น าและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

   
  

( ) 49 

การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

45 
มีการก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตาม
หลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

     ( ) 50 

46 
มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

     ( ) 51 

47 
มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน
และอนุมัติผลการเรียน 

     ( ) 52 

48 
มีการจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ันและจัดให้มีการ
ซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

   
  ( ) 53 

49 มีการจัดให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและการประเมินผล      ( ) 54 

50 
มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

   
  

( ) 55 

51 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการเรียนด้าน 
ต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการสอนผ่านช่วง
ช้ันและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   
  

( ) 56 

52 

การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของโรงเรียนโดยการ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
พร้อมทั้งน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติการเทียบโอน 

   

  
( ) 57 
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ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

53 
มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของผู้เรียน 
และครู 

   
  

( ) 58 

54 
มีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 

     ( ) 59 

55 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย      ( ) 60 

56 
มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ( ) 61 

57 
มีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     ( ) 62 

58 
มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษา การคิด การจัดการ 
การใช้เหตุผลในการตอบปัญหา 

     ( ) 63 

59 
มีการจัดการเรียนรู้แบบการผสมผสานความรู้ แบบสห
วิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ 

     ( ) 64 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

60 
มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน 

   
  

( ) 65 

61 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และระบบแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     ( ) 66 

62 
มีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและโรงเรียน 

     
( ) 67 

63 
มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

   
  

( ) 68 

64 มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ      ( ) 69 

การนิเทศการศึกษา 

65 

มีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการที่ท างานร่วมกัน
โดยใช้เหตุผลของการนิเทศเป็นการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ
ท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

   

  
( ) 70 
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66 
มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพทั่วถึงและ
ต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 

     ( ) 71 

67 
มีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนเช่ือมโยงกับระบบนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ( ) 72 

68 
มีการใช้การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
ทุกคนเช่ือมั่นว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนและครู 

   
  

( ) 73 

การแนะแนว 

69 
มีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็น
องค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

   
  

( ) 74 

70 
มีการจัดระบบงานและโครงสร้างการแนะแนวและการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

     ( ) 75 

71 
มีการส ร้างความตระหนักให้ค รูทุ กคนเห็นคุณค่าของ              
การแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

     ( ) 76 

72 
มีการส่งเสริมและการพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเร่ือง
จิตวิทยาและการแนะแนว รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

     ( ) 77 

73 
มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความ รู้ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครู
ประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

     
( ) 78 

74 
มีการดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงาน
แนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

     ( ) 79 

75 
มีการส่ง เส ริมความร่วมมือและ เข้าใจอันดีระหว่างค รู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

     ( ) 80 

76 
มีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างโรงเรียน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ
เครือข่ายการแนะแนว 

   
  

( ) 81 

77 
มีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพ่ือสามารถบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ และการเช่ือมโยงสู่
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

   
  

( ) 82 
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

78 

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน 

   

  

( ) 83 

79 
มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการ
บริหารเอ้ือต่อการพัฒนางาน  

   
  ( ) 84 

80 
มีการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย  สะดวก 
รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

   
  

( ) 85 

81 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

   
  ( ) 86 

82 
มีการด า เนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียนในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

   
  ( ) 87 

83 
โรงเรียนมีการสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการ มีส่วน
ร่วมและมีการพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ 

   
  ( ) 88 

84 
มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการ
อย่างจริงจังต่อเน่ือง ด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

   
  

( ) 89 

85 
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   
  ( ) 90 

86 

มีการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และ
สรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   

  

( ) 91 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

87 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

   
  

( ) 92 

88 
มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน 

   
  ( ) 93 
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89 
มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ   

   
  

( ) 94 

90 
มีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

   
  

( ) 95 

91 
มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา วิทยากรจากภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุก
ด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

   
  

( ) 96 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น 

92 

มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ิน 

   

  

( ) 97 

93 
มีการให้บ ริการ ด้าน วิชาการที่ ส ามารถเ ช่ือมโยงห รือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่นๆ 

   
  ( ) 98 

94 
มีการประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
สถาบันการศึกษาอื่น พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 

   
  

( ) 99 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

95 

มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ในเร่ืองเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ 

   

  

( ) 100 

96 

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเพ่ิมความพร้อม
ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กร เอกชน องค์กร วิชา ชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา 

   

  

( ) 101 
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97 

มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา 
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

   

  

( ) 102 

98 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

   

  

( ) 103 

99 

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นเพ่ือให้ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ 
จ าเป็น 

   

  

( ) 104 

100 
มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  ( ) 105 

การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

101 
มีการศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และ
ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

   
  

( ) 106 

102 
มีการจัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

   
  

( ) 107 

103 
มีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างระเบียบแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

   
  ( ) 108 

104 
มีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 

   
  ( ) 109 

105 
มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและน าไปแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

   
  

( ) 110 
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ข้อ กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใช้ในโรงเรียน 

106 
มีการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน เพ่ือ
ใช้เป็นหนังสือแบบเรียนและใช้ในการเรียนการสอน 

   
  ( ) 111 

107 
มีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบแบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้  เ พ่ือใ ช้
ประกอบการเรียนการสอน 

   
  

( ) 112 

108 
มีการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน             
ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

   
  

( ) 113 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

109 
มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียน 

   
  

( ) 114 

110 
มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ            
การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

   
  ( ) 115 

111 
มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

   
  ( ) 116 

112 
มีการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ ให้
ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

   
  

( ) 117 

113 
มีการหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

   
  ( ) 118 

114 
มีการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนและชุมชน 

   
  ( ) 119 

115 
มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
บุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

   
  

( ) 120 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ

ท่าน 
 ระดับ 5 หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ  มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ  น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 

1 ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด      ( ) 121 

2 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

     ( ) 122 

3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย      ( ) 123 

4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูง      ( ) 124 

5 
นักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

     
( ) 125 

6 
นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จ านวน
มาก 

     
( ) 126 

ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) 

7 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน และภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 

     ( ) 127 

8 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน      ( ) 128 

9 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท างาน เพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

     ( ) 129 

10 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน 
มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     
( ) 130 

11 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ การ
พัฒนาวิชาชีพ  

     
( ) 131 

12 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

   
  

( ) 132 
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ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

13 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อนต าแหน่ง      ( ) 133 

14 
บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการใช้ทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน 

   
  

( ) 134 

การขาดงาน (absenteeism) 

15 อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด      ( ) 135 

16 มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการท างาน      ( ) 136 
17 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน      ( ) 137 

18 บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน      ( ) 138 

19 บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานที่เหมาะสม      ( ) 139 

20 
ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 

   
  

( ) 140 

21 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ      ( ) 141 

อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) 

22 นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร      ( ) 142 
23 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน      ( ) 143 

24 นักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ      ( ) 144 

คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) 

25 
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน 

   
  

( ) 145 

26 
โรงเรียนสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของครู และนักเรียน 

   
  

( ) 146 

27 
บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับเปลี่ยนการท างานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ   

   
  ( ) 147 

28 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี      ( ) 148 

29 
บุคลากรในโรง เ รียนมีความสามารถในการผสมผสาน
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
แก้ปัญหาในโรงเรียน 

   
  ( ) 149 

 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                        (ผู้วิจัย) 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณวิษา   จีนไฝ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 มกราคม  2532 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2554      ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    

                    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์   
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   
                    จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ.2556        ก าลังศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   
                    จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 49/4  หมู่ท่ี 8  ต าบลโพหัก  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  70160   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ปัญหาของการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ข้อคำถามของการวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย
	ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ข้อจำกัดในการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	การบริหารงานวิชาการ
	ความสำคัญและความหมายของการบริหารงานวิชาการ
	ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ
	หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
	ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ

	ประสิทธิผลของโรงเรียน
	ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน
	หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล
	วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน

	ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศ
	งานวิจัยต่างประเทศ


	สรุป
	บทที่  3   วิธีดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
	ระเบียบวิธีวิจัย
	แผนแบบการวิจัย
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
	ผู้ให้ข้อมูล
	ตัวแปรที่ศึกษา
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล


	สรุป
	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
	ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
	ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	การอภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก  ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	ภาคผนวก ข  ค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก ค  หนังสือขอทดลองเครื่องมือและรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ
	ภาคผนวก ง   ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
	ภาคผนวก ฉ  เครื่องมือการวิจัย

	ประวัติผู้เขียน

