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61252318 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คาสาคัญ : บรรยากาศองค์การ, การบริหารงานวิชาการ
นาย ธีรศักดิ์ มังคุด: บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระ
ประภา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 และ 3) บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 56 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน ตามแนวคิดของ โคเพลแมน บรีฟ และ กัสโซ และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
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การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย การให้การสนับสนุนในงาน และการสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์และสังคม
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นสั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ กษา เขต 9 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้ อยได้ดังนี้ การแนะแนว
การศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ การ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวางแผนงาน
วิชาการ
3. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ด้านการให้การสนับสนุนในงาน (X4) และการให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้
Ytot = 0.693 + 0.466X4 + 0.384X2
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This research purposes were to know 1) the organizational climate of school under the
Secondary Educational Service Area Office 9 2) the academic affairs administration of school under
the Secondary Educational Service Area Office 9 and 3) the organizational climate affecting the
academic affairs administration of school under the Secondary Educational Service Area Office 9.
The samples were 56 schools. The 4 respondents of each school were the total number of 224
respondents. The research instrument was an opinionnaire about the organizational climate of
school based on the concept of Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, and
the academic affairs administration of school based on the concept of the Ministry of Education.
The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation and stepwise multiple regression analysis. The finding of this research were as follows:
1. The organizational climate of school under the Secondary Educational Service Area
Office 9, as a whole and as individual, were at a high level.
2. The academic affairs administration of school under the Secondary Educational Service
Area Office 9, as a whole and as individual, were at a high level.
3. The organizational climate of school, were task support (X4) and means emphasis (X2),
affecting the academic affairs administration of school under the Secondary Educational Service
Area Office 9, as a whole, was found statistically significant at .01 and a multiple linear regression
equation as follows:
Ytot = 0.693 + 0.466X4 + 0.384X2
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี เนื่องด้วยได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์
ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณา
ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอด
มาจนวิทยานิพนธ์สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ
อัตเนตร์ , ดร.ชัช วาลย์ สิ งหาทอง, ดร.วชิรวิทย์ นิติพันธ์ และ ดร.สมศักดิ์ เหมือนดาว ที่กรุณาเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และให้คาแนะนาในการแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และเพื่อนครูโรงเรียนสถาพรวิทยาที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียนเสมอ
มา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือ และขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 ที่ให้ความสะดวกในการให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรม สั่ง
สอน และชี้แนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา
รุ่น 37 ทุกคน
ขอกราบขอบพระคุณ คุณปู่สังวาลย์ มังคุด, คุณพ่อทวี มังคุด, คุณแม่แหม่ม มังคุด ซึ่งเป็นผู้ที่
สนับสนุนเงินทุนการศึกษาและสร้างโอกาสในการเล่าเรียน ขอบคุณ คุณพี่สาววิลาวัลย์ สุรัตตานนท์, คุณ
พี่ชายประชาพันธ์ สุรัตตานนท์, หลานสาวรินรชา สุรัตตานนท์, หลานชายวชิรพันธุ์ สุรัตตานนท์ และ
ญาติมิตรทุกคน ที่ร่วมเป็นกาลังใจสาคัญในการจัดทาวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์
หากงานวิจัยฉบับนี้ มีข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
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1

บทที่ 1
บทนา
โลกในปั จ จุ บั น เป็ น สภาวการณ์ ที่ มี ความเจริ ญ ก้ าวหน้า ทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ก้าวเข้าสู่โลกศตวรรษที่ 21 อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านดิจิทัล และความต้องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายในประเทศที่
ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยเข้าสู่ สั งคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ พฤติกรรมของประชากรที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ เกิดความเหลื่อมล้าใน
ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและบริบทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มี
ผลกระทบต่อการศึกษา ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุ ม ชนและประชาชนที่ ส นใจ เพื่ อ ให้ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2560 -2579 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้ องกับความต้องการของพื้นที่และท้องถิ่น ที่จะส่ งผลให้การ
ดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติในระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง
เป็นประโยชน์ในการบริหาร จัดการได้อย่างชัดเจน1 สถานศึกษาจึงมีบทบาทและมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนของชาติในทุกระดับ
การบริ ห ารงานวิ ช าการถื อ เป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น หั ว ใจของการบริ ห ารจั ด
การศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2 นอกจากนี้รายละเอียดตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รายละเอียดข้อที่ 2.3
ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาการบริ ห ารวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร

1

ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง.
2 กระทรวงศึ กษาธิ ก าร, คู่ มือการปฏิ บั ติ งานข้ า ราชการครู (กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 9.
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2
สถานศึกษา และครอบคลุ ม ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย 3 การบริ ห ารวิช าการให้ มี คุ ณภาพนั้น ในองค์ ก าร
ประเภทโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ จะมีผู้นาหรือผู้บริหารเป็นบุคคลสาคัญต่อความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์การ4 และสิ่งที่มีความสาคัญต่อองค์การรวมถึงผลสาเร็จขององค์การที่ไม่น้อยไป
กว่าปัจจั ยอย่างอื่น คือ บรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็นการรับรู้และประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ รวมถึงลักษณะเฉพาะขององค์การซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ5 ถ้าบรรยากาศองค์การสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในองค์การและ
เป้าหมาย คาดว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จก็จะมีมาก
การบริ ห ารโรงเรี ย นนั้ น ต้องเกิ ดจากการร่ว มมื อกั น ของบุคลากรของโรงเรีย น โดยการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีบรรยากาศองค์การที่แสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนย่อม
เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ในการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยเฉพาะด้า นการบริห ารงาน
วิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการบริหารการศึกษาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมในโลกของเรานี้ มีลักษณะเป็นสังคมของการรวมกลุ่มบุคคล ยิ่งสังคมมีความเจริญ
และขยายตัวมากขึ้นเท่าใด ความจาเป็นในการรวมกลุ่ มของบุคคลในการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่างก็ยิ่งมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น การรวมกลุ่ม บุคคลจึงมักแสดงออกในรูปของ
องค์การ โดยมีการแบ่งส่วนงานรับผิดชอบต่าง ๆ อย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้การประสานงาน
ร่ ว มมือ กัน ดาเนิ น ไปด้ว ยดี องค์การจึงท าให้ มนุ ษย์ ส ามารถประกอบกิ จกรรมต่ าง ๆ ในสั งคมให้
บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายได้ง่าย รวดเร็ว สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพกว่าการทางานโดยลาพัง
คนเดียว6องค์การในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็หันมาให้ความสาคัญต่อ
การบริหารจัดการองค์การ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์การ โดยองค์การที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะโดดเด่ น และแตกต่ า งจากองค์ ก ารอื่ น ๆ สามารถวั ด ได้ จ ากบรรยากาศองค์ ก าร
3

"แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ," ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 135, ตอนที่ 235 ง (24 กันยายน 2561):
4 เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้นาและผู้นาเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล
กรุ๊ป, 2552), 1.
5 รติ ก รณ์ จงวิ ศ าล, มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ : พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554), 11.
6 วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์, 2549), 1.
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(Organizational Climate) เนื่องจากบรรยากาศองค์การเป็นคุณลักษณะที่ ยึดเหนี่ยวสมาชิกองค์การ
ให้แสดงพฤติกรรมและเจตคติต่อองค์การได้ ซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติขององค์การและปัจจัยการ
ดาเนินงานองค์การของสมาชิกในองค์การเป็นมูลเหตุหลักของการสร้างบรรยากาศองค์การ ซึ่งส่งผล
ต่อระดับความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย บรรยากาศองค์การที่พึงประสงค์
ย่อมส่งผลทีด่ ีต่อการทางานของสมาชิกในองค์การและจะเป็นการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น7 ดังนั้นบรรยากาศองค์การจึงเป็นสิ่งที่พบได้ในทุกองค์การ รวมถึงสถานศึกษา
หรือโรงเรียน ซึ่งถือเป็นองค์การที่ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไว้
ว่ า คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อนาประเทศไทยให้
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และมีความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง 8 โดยคุณภาพ
ของการจั ด การศึ ก ษาพิ จ าณณาได้ จ ากผลงานด้ า นวิ ช าการ 9 ซึ่ ง เป็ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 10 สอดคล้อง
กั บ ที่ มิ ล เลอร์ (Miller) ได้ เ คยกล่ า วไว้ ว่ า งานที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของโรงเรี ย นคื อ งานด้ า นการบริ ห าร
วิชาการ11 ดังนั้น หน้าที่หลักของโรงเรียน คือ การบริหารงานวิชาการให้เกิดประโยชน์ แก่นักเรียน
และหน้าทีง่ านอื่น ๆ ของโรงเรียนเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานวิชาการดาเนินไปได้ด้วยดี
โรงเรียนจะต้องมีการจัดบรรยากาศองค์การให้มีความเหมาะสม เพราะบรรยากาศองค์การ
จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสามารถวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้ดีขึ้น โดยบรรยากาศองค์การมีความสาคัญต่อการดาเนินการ ดังที่ บราวน์ และ โม
เบิร์ก (Brown and Moberg) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยกาหนดรูปแบบ
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ภารดี อนันต์นาวี , หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริห ารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี ,
2551), 184.
8 ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ฉ.
9 ปรี ย าพร วงศ์ อนุ ต รโรจน์ , การบริ ห ารงานวิ ช าการ (กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์ สื่ อเสริ ม กรุงเทพ,
2553), 1.
10เรื่องเดียวกัน, 16.
11Van Miller, The public administration of American school systems (New
York: The MacMillan, 1965), 175.
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ความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาองค์การด้วย 12 บรรยากาศองค์การที่ดี
จะต้องส่งเสริมให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญของบรรยากาศ
องค์การ หากผู้บริหารไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดในองค์การได้ การบริหารงานในองค์การซึ่ง
มีการเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาก็จ ะไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้การ
ประเมิน องค์การจึ งต้องเป็น การประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้วย 13 สิ่ งส าคัญนั้นหากโรงเรียนมี
บรรยากาศองค์การที่ดีจะทาให้ผลของการปฏิบัติงานบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่สาคัญได้14 สภาพปัจจุบัน
จะเห็ น ได้ ว่ า การบริ ห ารงานวิช าการในโรงเรี ยนนั้น หากโรงเรี ยนซึ่ ง เป็ นองค์ ก ารหลั ก ในการจัด
การศึกษามีการดาเนินงานด้านวิชาการที่มีจุดอ่ อนหรือมีข้อบกพร่อง จะเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพต่าลง ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการให้ตกต่า
ลงไปด้วย หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ หรือการศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่ได้
มาตรฐาน15 ดังที่ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการทาให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 16 สาเหตุของปัญหาในการบริหารงานวิชาการหลาย
ประการที่ส่ งผลให้เกิดสภาพการจั ดการศึกษาที่ยังคงไม่ได้คุณภาพ เช่น การขาดการพัฒ นาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัย การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ยังคงใช้รูปแบบเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน17
ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการจัดบรรยากาศองค์การเพื่อให้อานวยต่อการ
ดาเนินงานของครูแ ละบุ คลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานวิชาการอันเป็น
ภารกิจสาคัญของโรงเรียนที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้รับบริการคือ นักเรียน ให้มีคุณภาพสูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
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5
ปัญหาของการวิจัย
การขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒ นาคนหรื อ ทุน มนุ ษ ย์ ใ ห้
เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคน ให้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ และโครงสร้างทางสังคม ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต จากข้อมูลบทสรุปผู้ บริหาร ที่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 แสดงให้เห็นว่า ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2559 พบว่า
ประเทศไทยประสบความสาเร็จในหลายด้าน แต่ยังคงมีอีกหลายด้านที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการ
พัฒ นาอย่ างยิ่ ง เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึ กษาและลดภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาครูค่อนข้างน้อย18 ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดาเนินงานภายในองค์การให้เกิดสัมฤทธิผลในด้านต่าง ๆ ที่
องค์การกาหนดเป้าประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้นนั้น องค์การจาเป็นที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้ อม ของ
องค์การให้มีความพร้อมต่อการดาเนินงานของบุคลากร มีการเสริมสร้างความรู้สึกจูงใจให้เกิดการ
ทางานในองค์การ โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้
1. การลดลงของจานวนครูและการเพิ่มขึ้นของจานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างปีการศึกษา 2561-256219 แสดงถึงการที่โรงเรียนขาด
การสนับสนุนที่เพียงพอในด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน ส่งผลให้ครูต้องแบก
รับภาระงานเพิ่มขึ้นในการดูแลนักเรียนและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ภายในโรงเรียน นอกเหนือจากหน้าที่
ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ปัญหาจากภาระงานของครู โดยเฉพาะการมีภาระงานอย่าง
อื่นที่มากเกินไป เป็นสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่ได้คุณภาพของครู20
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ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง-จ.
19 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 9, "รายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562," 2563, 12.
20 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, เปิ ด ผลวิ จั ย "ทุ ก ข์ ข องครู " ปมสู่ ค วามสิ้ น หวั ง , เข้ า ถึ ง เมื่ อ 13
กันยนยน 2563, เข้าถึงได้จาก https://tinyurl.com/yyh8k2cc
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2. โรงเรี ย นจ านวนมากในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรียนต่ากว่าหรือเท่ากับ 499 คน21 ทาให้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน และผลการนาเสนอสภาพปัญหาที่วิกฤตด้านกายภาพ (ICU2) โดยกลุ่มตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรี ยนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้ง 61 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดอื่น พบว่า
โรงเรียนมีอาคารเรียนส่วนใหญ่ที่ชารุด ทรุดโทรม และยังไม่เพียงพอ โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน22
3. ครูขาดการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง23 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป จานวน 18 เรื่อง โดย
พบว่าส่วนมากเป็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาภายในโรงเรียน และ
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน24 แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของการบริหารจัดการของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นงานหลักด้านหนึ่งที่มีความสาคัญต่อโรงเรียน
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารงาน
วิชาการ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของครู โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
บริหารงานวิชาการนั้น สรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Education Test, O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 25 และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลคะแนนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน
21

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, "รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562," 2563, 11-12.
22 สานักงานศึกษาธิการภาค 4, "ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 4," 2560, 32.
23 เรื่องเดียวกัน.
24 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 9, "สรุ ป เรื่ องร้ องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ทั่ ว ไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563," 2563, 8-9.
25 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), "รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ", 2562, 1-3.
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เทียบตามเกณฑ์การจัดกลุ่มการเรียนการสอน พบว่า มี 3
รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มที่มกี ารจัดการเรียนการสอนระดับ
พอใช้26 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา พบว่า รายวิชาภาษาไทย จัดอยู่ในกลุ่มที่มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับพอใช้ และรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปรับปรุง27 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมินระดับชาติ
2. โรงเรียนขาดการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะกับบริบท
โรงเรียน28 โดยการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของครูในโรงเรียน เมื่อ
ทุกโรงเรียนต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเอง ทาให้เกิดการคัดลอกนาไปใช้ระหว่างโรงเรียน
เกิดขึ้น และยังพบว่าหลักสูตรของโรงเรียนยังขาดการพัฒนาหรือจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศให้เทียบเคียงระดับนานาชาติ29
3. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น
และโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนที่จบการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชาเอก เป็นผลมาจาก
การที่ โ รงเรี ย นมี ส ภาพอั ต ราก าลั ง ครู แ ละอั ต ราก าลั ง หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2561 – 2562 ที่มจี านวนอัตราขาดของ
ครู ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูที่ลดลง30

26

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9, "รายงานผลการวิเ คราะห์ ผ ลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9," 2563, 3.
27 เรื่องเดียวกัน, 11.
28 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 9, "รายงานผลการด าเนิน งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560," 2560, 24.
29 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, คู่ มื อ การบริ ห ารโรงเรี ย นในโครงการ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 2.
30 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 9, "รายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562," 2563, 11-12.
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4. โรงเรียนมีปัญหาด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนว การนานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น31 ที่ยังขาดการดาเนินการที่
เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและขาดการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง32
5. โรงเรียนมีการจัดตารางสอนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนได้ยาก เนื่องจาก
โครงสร้างเวลาเรียนมีรายวิชาจานวนมาก ทาให้เกิดความยากลาบากในการจัดตารางสอนให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มรายวิชาในโครงสร้างเวลาเรียนเป็นไปได้ยากด้วย33
6. โรงเรียนมีปัญหาด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน34
จากสภาพดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่า ปัญหาของการขาดการสนับสนุน งบประมาณ วัส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การขาดการสนับสนุนด้านการ
อบรม พัฒนาครูให้มีความรู้ในวิธีปฏิบัติงานและขั้นตอนการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และการขาดการ
สนั บ สนุ น ด้านอารมณ์และสั งคมของครูในการจัดสวัส ดิการส าหรับครู ซึ่งยัง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครู ทาให้เกิดปัญหาต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การของโรงเรียน รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพดัง ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นั ก เรี ย น ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น คุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าการและ
ประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้วยเหตุผลข้างต้น รวมถึงปัญหาของการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านของการบริหารงานวิชาการ ที่
ในปั จ จุ บั น ยั งคงเป็ น ปั ญหาที่ ยั ง พบได้ในโรงเรียน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 เพื่อที่จะได้นาผลการวิจัยที่ทราบไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานด้านการบริหารงานของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

31

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 2.
32 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 9, "รายงานผลการด าเนิน งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560," 2560, 48.
33 เรื่องเดียวกัน, 24.
34 ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน, คู่ มือการบริ ห ารโรงเรี ยนในโครงการ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 2.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย จึงกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อทราบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
2. เพื่ อ ทราบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9
3. เพื่ อ ทราบบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อคาถามของการวิจัย
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 9
อยู่ในระดับใด
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อยู่ในระดับใด
3. บรรยากาศองค์การส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่
ในระดับปานกลาง
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อยู่ในระดับปานกลาง
3. บรรยากาศองค์การส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
ในการศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ น าทฤษฎี เ ชิ ง ระบบของ ลู เ นนเบิ ร์ ก และ ออนสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) โดยมีแนวคิดว่าสถานศึกษาเป็นองค์ก ารหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะ
เป็นองค์การเชิงระบบเปิด ซึ่งลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ได้ศึกษาทฤษฎีระบบที่เป็นพื้นฐานขององค์การ
ทางการศึกษามี 5 ส่วนคือ ปัจจัยนาเข้า (inputs) ส่งต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation
process) จนกลายเป็ น ปั จ จั ย น าออกหรื อ ผลผลิ ต (outputs) ซึ่ ง ปั จ จั ย ทั้ ง สามส่ ว นข้ า งต้ น ต้ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (environment) ภายในและภายนอกองค์การและมีการตรวจสอบ
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ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (feedback) ส าหรั บ สถานศึ ก ษาเป็ น ระบบเปิ ด ที่ มี ปั จ จั ย น าเข้ า (input) ได้ แ ก่
บุคลากร (human) งบประมาณ (financial) ลักษณะทางกายภาพ (physical) ทรัพยากรสารสนเทศ
(information resources) โดยจะถูกปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ (transformation process) ของ
สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การ การจั ด การเรี ย นการสอน การนิ เ ทศ สุ ด ท้ า ยคื อ ผลผลิ ต
(outputs) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหารได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ชื่อเสี ยงของสถานศึกษา
ความพึงพอใจของทุกฝ่าย อยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม (environment) ซึ่งมีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมสภาพทางการเมือง สภาพ
ภูมิศาสตร์ โดยมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม35
บรรยากาศขององค์ ก าร เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ผู้ บริ ห ารองค์ ก ารสามารถท าให้ เ กิ ด ขึ้ นได้ใน
องค์การ ซึ่งจะส่ งผลให้ องค์การดาเนินกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์การได้ ซึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์การได้มีนักการศึกษาได้เสนอไว้ ดังนี้ ลิทวิน และ สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer)
ได้จาแนกองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 9 ด้าน คือ 1) โครงสร้างองค์การ (structure)
2) ความรับผิดชอบ (responsibility) 3) การให้รางวัล (rewards) 4) ความเสี่ยงของงาน (risk) 5)
ความอบอุ่น (warmth) 6) การสนับสนุน (support) 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standards) 8)
การยอมรับความขัดแย้ง (conflict) และ 9) ความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์การ (identity)36 ฟอกซ์
และ คณะ (Fox and others) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 1)
ความยอมรับ (respect) 2) ความไว้ใจ (trust) 3) ความมีกาลังใจสูง (high morale) 4) ความมีโอกาส
(opportunities for input) 5) ความต่อเนื่องทางวิชาการและการเติบโตทางสังคม (continuous
academic and social growth) 6) ความเหนี ย วแน่ น (cohesiveness) 7) ความปรั บ องค์ ก าร
(organizational renewal) และ 8) ความเอาใจใส่ (caring)37 ลิเคิร์ท (Likert) ได้แบ่งบรรยากาศ
องค์การออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ 1) ความรื่นไหลในการติดต่อสื่อสาร (communication flow) 2)
การตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น (decision-making practices) 3) การตระหนั ก ถึ ง บุ ค คล (concern for
person) 4) อิ ท ธิ พ ลในแผนก (influence on department) 5) ความเพี ย งพอของเทคโนโลยี
35

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed. (California: Wadsworth, 2012), 20-22.
36 George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational
Climate (Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration,
Harvard University, 1968), 81-82.
37 Robert S. Fox and others, School Climate Improvement: A Challenge to
the School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9.
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(technological adequacy) และ 6) แรงจู ง ใจ (motivation) 38 โคเพลแมน บรี ฟ และ กั ส โซ
(Kopelman Brief and Guzzo) ได้แบ่งมิติของบรรยากาศองค์การออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ 1) การให้
ความส าคั ญ กั บ เป้ า หมาย (goal emphasis) 2) การให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (means
emphasis) 3) การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation) 4) การให้การสนับสนุนงาน (task
support) และ 5) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional support)39 ลูสเซียร์
(Lussier) ได้เสนอมิติของบรรยากาศองค์การไว้ 7 มิติ ได้แก่ 1) โครงสร้าง (structure) 2) หน้าที่
ความรับผิดชอบ (responsibility) 3) รางวัล (rewards) 4) ความอบอุ่น (warmth) 5) การสนับสนุน
(support) 6) เอกลักษณ์และความซื่อสัตย์ต่อองค์การ (organizational identity and loyalty) และ
7) ความเสี่ยง (risk)40
ซึ่ งในการบริ ห ารงานวิชาการอันเป็นงานที่ส าคัญที่สุดต่อการบริห ารสถานศึกษา โดยมี
นักวิชาการได้ให้องค์ประกอบของงานด้านวิชาการไว้หลายท่าน ได้แก่ มิลเลอร์ (Miller) ซึ่งกล่าวถึง
งานวิชาการ ประกอบด้วยสิ่งสาคัญ 4 อย่าง คือ 1) การจัดโปรแกรมการเรียน 2) การปฏิบัติตาม
โปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอนและ 4) การจัดกิจกรรมการสอน41 ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์
ฟี (Hallinger and Murphy) มีการแบ่งคุณลักษณะในการบริหารด้านวิชาการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)
การกาหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน 3) การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ42 ส่วนเฟเบอร์ และ เชียร์รอน (Faber and Shearron) ได้แบ่งการบริหารงานวิชาการออก
เป็ น 6 ด้าน คือ 1) การจั ดวัตถุป ระสงค์ของหลั กสู ตร 2) การจัดเนื้อหาของหลั กสู ตร 3) การนา

38

Rensis Likert, New Ways of Managing Conflict (New York: McGraw-Hill,

1976), 73.
39

Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, "The Role of
Climate and Culture in Productivity," in Organizational Climate and Culture, ed.
Benjamin Schneider (California: Jossey-Bass, 1990), 296.
40 Robert N. Lussier, Human relation in organization : applications and skill
building (New York: McGraw-Hill, 2008), 519-520.
41 Van Miller, The public administration of American school systems (New
York: The MacMillan, 1965), 175.
42 Philip Hallinger and Joseph Murphy, "Assessing the Instructional
Management Behavior of Principals," The Elementary School Journal 86, 2 (November
1985): 217-224.
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หลักสูตรไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์ การเรียน 5) การนิเทศ และ 6) การส่งเสริมครู43 เซอร์จิโอวานนี
และคณะ (Sergiovanni and others) กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการว่ าประกอบด้วย 1) การตั้ง
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ด้วยการจัดทาโครงการ 3)
การประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ต ร 4) การสร้ า งบรรยากาศ และ 5) การจั ด หาวั ส ดุ ที่ จ าเป็ น 44
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ 5) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 6) การ
แนะแนวการศึกษา และ 7) การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ45
สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดบรรยากาศองค์การของ โคเพลแมน บรีฟ และ กัส
โซ (Kopelman Brief and Guzzo) และแนวคิดการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

43

Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School

Administration : Theory and Practice (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970),
22.
44

Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and
Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268.
45 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 17-33.
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สิ่งแวดล้อม (Environment)
องค์การ (Organization)
ปัจจัยนาเข้า
(Inputs)
1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. ลักษณะทางกายภาพ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต

(Transformation Process)

(Outputs)

1. การบริหารจัดการ
- บรรยากาศองค์การ (X)

4. ทรัพยากรสารสนเทศ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2 . คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ของนักเรียน
3. คุ ณ ภ า พผู้ เ รี ย นต าม

- การบริหารงานวิชาการ (Y)

มาตรฐานที่กาหนดไว้

2. การจัดการเรียนการสอน
3. การนิเทศ

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

สิ่งแวดล้อม (Environment)

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed. (California: Wadsworth, 2012), 20-22.
: Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, "The Role of
Climate and Culture in Productivity," in Organizational Climate and Culture, ed.
Benjamin Schneider (California: Jossey-Bass, 1990), 296.
: กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 17-33.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้กาหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
บรรยากาศองค์การ ตามแนวคิดของ โคเพลแมน บรีฟ และ กัสโซ (Kopelman Brief and Guzzo)
ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 1) การให้ความสาคัญกับ
เป้ า หมาย (goal emphasis) 2) การให้ ความส าคัญในวิธีปฏิบัติงาน (means emphasis) 3) การ
มุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation) 4) การให้การสนับสนุนงาน (task support) และ 5)
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional support) ส่วนการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้แบ่งขอบข่ายงานด้านวิชาการออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วย
1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 5) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
6) การแนะแนวการศึกษา และ 7) การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

15
บรรยากาศองค์การ (Xtot)
(Organizational climate)

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)
(Academic Administration)

1. การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
2. การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2)
3. การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3)
4. การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
5. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5)

1. การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
2. การบริหารงานวิชาการ (Y2)
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
5. การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นและงาน
ทะเบียนนักเรียน (Y5)
6. การแนะแนวการศึกษา (Y6)
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, "The Role of
Climate and Culture in Productivity," in Organizational Climate and Culture, ed.
Benjamin Schneider (California: Jossey-Bass, 1990), 296.
: กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 17-33.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายของคาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน จึงได้นิยามความหมาย
ของคาต่าง ๆ ไว้ดังนี้
บรรยากาศองค์การ หมายถึง กระบวนการการรับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสมาชิกใน
องค์การที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์การนั้น เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
และเจตคติของสมาชิกองค์การและส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่ งเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การที่แสดงให้เห็นว่ าองค์การมีความแตกต่างจากองค์การอื่น ประกอบด้วย 5
มิติ ได้แก่ 1) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย 2) การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน 3) การมุ่งเน้น
รางวัลตอบแทน 4) การให้การสนับสนุนในงาน และ 5) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับ การจั ดการเรี ย นการสอนแก่ นั ก เรีย น การพัฒ นาคุณภาพการศึ กษา และการส่ งเสริม ความมี
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน ประกอบด้วย 7 งาน ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
วิชาการ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 5) การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 6) การแนะแนวการศึกษา และ 7) การ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง สถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรง และจังหวัดนครปฐม จานวน 29 โรง รวม 61 โรง
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้ ที่ ห ลากหลาย เช่ น หนั ง สื อ เอกสาร บทความ เป็ น ต้ น แล้ ว น ามาจัด ระเบี ยบให้ เกิ ดเป็น
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ประกอบด้วย 1) บรรยากาศองค์การ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บรรยากาศองค์การ
สถานศึกษาเป็นองค์การทางการบริหารชนิดหนึ่ง การศึกษาเรื่องบรรยากาศขององค์การช่วยให้
ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อม และบุคลิกภาพของบุคคลมีประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงระหว่างลักษณะต่างๆ เช่น ทาให้เกิดแรงจูงใจและทราบพฤติกรรมของคนในองค์การและ
ลักษณะองค์การ ดังนั้น การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจึงมีความจาเป็นต่อการบริหารงาน
โรงเรียน
ความหมายของบรรยากาศองค์การ
บรรยากาศองค์การเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพขององค์การที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
โดยมีผู้ให้ความหมายของคาว่า “บรรยากาศองค์การ” ไว้อย่างหลากหลายทั้งในทัศนะของนักวิชาการ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้มีความสนใจและนาเสนอความหมายของบรรยากาศองค์การ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ดังนี้
1. นักวิชาการชาวต่างประเทศ
ฮัล ปิ น (Halpin) กล่ าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้ อมในการทางาน
ประกอบด้วยระบบการทางานและสถานที่ทางาน46

46

Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: The
MacMillan, 1966), 132.
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ลิ ท วิ น และ สตริ ง เกอร์ (Litwin and Stringer) ให้ ค วามหมายว่ า บรรยากาศองค์ ก าร
หมายถึง สภาพต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทางานของคนในหน่วยงาน47
เดสเลอร์ (Dessler) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า เป็นสิ่งที่คนในองค์การรับรู้
ได้48
ทากูริ และ ลิทวิน (Taguiri and Litwin) ได้ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ เป็น
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในองค์การ49
ไซลากี และ วอลเลส (Szilagyi and Wallace) กล่ า วว่ า บรรยากาศองค์ ก ารเป็ น
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมในการทางานในองค์การหนึ่ง ซึ่งอาจวัดได้จากวิธีการที่องค์การนั้นเข้าไป
เกี่ย วข้องกับ บุ คคลในองค์การ หรื ออาจวัดได้จากสิ่ งแวดล้ อมด้านงานและสิ่ งแวดล้ อมทั่ว ไปของ
องค์การ50
บราวน์ และ โมเบิร์ก (Brown and Moberg) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การเป็น
กลุ่ ม ของลั ก ษณะต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ารที่ ส มาชิ ก รั บ รู้ โดยลั ก ษณะดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย 1 )
บรรยากาศที่แสดงถึงสภาพองค์การ 2) เป็นสิ่งที่ระบุความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับอีกองค์การ
หนึ่ ง 3) เป็ น ลั ก ษณะที่ ค งทนและชัด เจน และ 4) เป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลใน
องค์การ51
โคเพลแมน บรี ฟ และ กั ส โซ (Kopelman Brief and Guzzo) ได้ ก ล่ า วถึ ง บรรยากาศ
องค์การว่า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับสภาพการรับรู้ทางจิตใจ หรือในเชิงจิตวิทยา ซึ่งเป็นสื่อกลางใน
การสร้างความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในการทางาน (โดยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความ
47

George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational
Climate (Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration,
Harvard University, 1968), 81-82.
48 Gary Dessler, Management Fundamentals : A Framework (Virginia: Reston,
1979), 334.
49 Renato Taguiri and George H. Litwin, Organizational Climate : Explorations
of a Concept (Boston: Division of Research, Graduate School of Business
Administration, Harvard University, 1980), 27.
50 Andrew D. Szilagyi and Marc J. Wallace, Organizational Behavior and
Performance (California: Goodyear, 1980), 344.
51 Warren B. Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and
Management : A Macro Approach (New York: John Wiley & Sons, 1980), 667.
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เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายองค์การ เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน)
และนอกจากนี้ บรรยากาศองค์การยังส่งผลในการเชื่อมโยงเจตคติ ของผู้ปฏิบัติงานเข้า กับการแสดง
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานด้วย52
โอเวนส์ (Owens) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ว่า หมายถึง คุณภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในองค์การ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคลากรในองค์การ และสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะขององค์การนั้น ๆ ได้53
ลูสเซียร์ (Lussier) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นคาที่มีความหมายกว้าง ๆ ซึ่งหมายถึง
คุณลักษณะที่คงอยู่สัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ทั้งรับรู้ได้โดยสมาชิกภายในองค์การนั้น54
2. นักวิชาการชาวไทย
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ตัวแปรต่าง
ๆ ที่เมื่อนามารวมกันแล้วมีผลกระทบต่อระดับของการทางาน หรือการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การ55
วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวถึงบรรยากาศองค์การ หมายถึง คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมที่
ปรากฏในองค์การ56
ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง สิ่งที่ทาให้การปฏิบัติงานใน
องค์การมีประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของสมาชิก57

52

Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, "The Role of
Climate and Culture in Productivity," in Organizational Climate and Culture, ed.
Benjamin Schneider (California: Jossey-Bass, 1990), 295.
53 Robert G. Owens, Organizational Behavior in Education (Boston: Allyn and
Bacon, 1998), 193.
54 Robert N. Lussier, Human relation in organization : applications and skill
building (New York: McGraw-Hill, 2008), 519.
55 เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 278.
56 วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน: องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2544),
67.
57 ชาญชัย อาจินสมาจาร, ปฏิสัมพันธ์ในองค์การ (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2548), 55.
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ศิริพงษ์ เศาภาย ได้กล่าวว่าบรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในองค์การ58
ธงชัย สมบูรณ์ ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ความเข้าใจหรือการรับรู้ที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อองค์การที่กาลังทางานอยู่59
สมยศ นาวีการ กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมของงานที่พนักงาน
ทาอยู่60
รติ ก รณ์ จงวิ ศ าล ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า บรรยากาศองค์ ก าร หมายถึ ง การรั บ รู้ แ ละ
ประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ61
จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง
กระบวนการการรับ รู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสมาชิกในองค์การที่มีต่อสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานขององค์การนั้น เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและเจตคติของสมาชิกองค์การและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การที่แสดงให้เห็น
ว่าองค์การมีความแตกต่างจากองค์การอื่น
ความสาคัญของบรรยากาศองค์การ
การปรับปรุงหรือส่งเสริมองค์การให้เกิดการขับเคลื่อนงานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ต้องอาศัยสิ่งสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปรับปรุง
คือ บรรยากาศองค์การ ซึง่ บรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลต่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์การที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ฮัลปิน (Halpin) ได้กล่าวถึงความสาคัญของบรรยากาศองค์การต่อผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์การ 3 ประการ ได้แก่
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ศิริพงษ์ เศาภาย, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บุ๊ค
พอยท์, 2548), 48.
59 ธงชั ย สมบู ร ณ์ , การบริ ห ารการจั ด การมนุ ษย์ใ นองค์ ก าร (กรุ ง เทพฯ: ปราชญ์ ส ยาม,
2549), 188.
60 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บรรณากิจ, 2549), 38.
61 รติ ก รณ์ จงวิ ศ าล, มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ : พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554), 11.
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1. บรรยากาศบางแบบส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีกว่าบรรยากาศ
แบบอื่น กล่าวคือบรรยากาศบางแบบที่ส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งแต่อาจไม่ส่งผลดีต่อผล
การปฏิบัติงานอีกอย่างหนึ่งได้
2. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของบรรยากาศองค์การ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและองค์การ ที่เรียกว่าบรรยากาศองค์การ มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การด้วย62
ลิทวิน และ สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้ทาการศึกษาองค์การพบว่า องค์การที่มี
บรรยากาศในการบริหารแบบใช้อานาจ คือ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามส่วนกลาง โดย
บุคลากรทุกคนในองค์การจะต้องปฏิบัติตนตามข้อกาหนดหรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ผลผลิตที่
เกิดจากบรรยากาศเช่นนี้จะมีผลผลิตต่า เป็นสาเหตุมาจากการที่บุคลากรในองค์การขาดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ทาให้ไม่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์
ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม ในองค์การที่มีบรรยากาศที่ประสานความสัมพันธ์และ
มุ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่สมาชิก ส่งผลให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในการทางาน
มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่ม ทาให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จ63
กิบสัน, อีวานซีวิช และ ดันเนลลี (Gibson, Ivancevich and Donnelly) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ความสาคัญของบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การมีความสาคัญซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบด้านระบบขององค์การ และองค์ประกอบด้านความมีประสิทธิภาพขององค์การ64
ดาวนี่ และ สโลคัม (Downey and Slocum) ได้กล่าวถึงความสาคัญของบรรยากาศองค์ก าร
ไว้ว่า บรรยากาศองค์การที่ดีมีความสาคัญทาให้เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศแบบปิด มีผลทาให้สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการทางานที่ได้รับ
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Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: The
MacMillan, 1966), 150.
63 George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational
Climate (Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration,
Harvard University, 1968), 81-82.
64 James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Organizations
: Structure, Processes, Behavior (Texas: Business, 1973), 328-329.
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มอบหมายน้อย ตรงกันข้ามกับบรรยากาศแบบเปิด ซึ่งจะมีผลทาให้สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายมาก65
นิวเวล (Newell) ได้กล่าวเกี่ยวกับความสาคัญของบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การ
บางแบบ ส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ดีกว่าบรรยากาศแบบอื่น66
สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (Steer and Porter) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ มีส่วนในการกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงพฤติกรรมในการทางานได้ 67 อีกทั้งบรรยากาศองค์การที่มุ่งเน้นคน ซึ่ง
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารแบบเปิด การให้ความสนับสนุนร่วมกัน และการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ เป็นส่วนช่วยให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ลดภาวะการออกจากงานกลางคัน ลด
ต้นทุนในการดาเนินงาน และลดเวลาในการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์การได้68
บราวน์ และ โมเบิร์ก (Brown and Moberg) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นเครื่องมือที่
ช่วยกาหนดรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติและความพึง
พอใจของสมาชิกต่อองค์การ รูปแบบขององค์การเป็นเครื่องมื อที่ช่ว ยให้ผู้บริห ารสามารถจัดวาง
รูปแบบของบรรยากาศองค์การให้กับสมาชิกองค์การได้อย่างเหมาะสม โดยหากมีความต้องการที่จะ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์การ จาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศขององค์การ
ด้วย เพราะบรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ เกิดจากการได้รับการสั่งสมมาจากสภาพความเป็นมา สภาพ
วัฒนธรรม บริบทการรับรู้ รวมถึงกลยุทธ์ที่องค์การวางไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน69
สเตียร์ (Steer) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (internal environment) บรรยากาศ
องค์การที่เกิดในองค์การนั้น มีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการทางาน70
65

H. Kirk Downey, Don Hellriegel, and John W. Slocum, Organizational
Behavior (New Jersey: West, 1977), 141.
66 Clarence A. Newell, Human Behaviour in Educational Administration
(New Jersey: Prentice-Hall, 1978), 19.
67 Richard M. Steers and Lyman Porter, Motivation and Work Behavior (New
York: McGraw-Hill, 1979), 365.
68 Ibid., 371.
69 Warren B. Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and
Management : A Macro Approach (New York: John Wiley & Sons, 1980), 420.
70 Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View
(California: Goodyear, 1997), 100.
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สโลคัม และ เฮลลีเจล (Slocum and Hellriegel) ที่กล่าวว่า ความพอพึงพอใจของสมาชิกจะ
ขึ้นอยู่กับการรับรู้บรรยากาศของสมาชิกในองค์การของตน หากต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศที่ทาให้ สมาชิกเกิดความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และทาให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้71
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับความสาคัญของบรรยากาศองค์การตามแนวความคิดของนักวิชาการ
สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การมีความสาคัญต่อการดาเนินงานภายในองค์การ มีผลต่อการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลต่อ ความพึงพอใจของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกในองค์การ
หากองค์การใดคานึงถึงความสาคัญในเรื่องนี้ แล้วนามาปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนให้องค์การทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะเป็นผลดีต่ อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริห ารที่
ทางานร่วมกัน เนื่องจากบรรยากาศองค์การมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการทางานของบุคลากร
เพราะเป็นตัวแปรที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จขององค์การ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้และนาเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
องค์การดังต่อไปนี้
บีล และ คณะ (Beal and others) มีแนวความคิดว่า บรรยากาศองค์การขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มที่มีบรรยากาศอบอุ่น อิสระ ประชาธิปไตย มีโอกาสจะสร้างผลงานได้ดีและน่า
พึงพอใจมากกว่า เพราะบรรยากาศดังกล่าวจะช่วยลดความไม่พึงพอใจ ความคับข้องใจ ความก้าวร้าว
ลง แต่จ ะมีความเป็ น มิตร ความจริงใจ ความร่ว มมือและความรู้สึ ก “พวกเรา” มีความคิดริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ บีล (Beal) ได้อธิบายรูปแบบของบรรยากาศองค์การ 5 แบบ ดังนี้
1. บรรยากาศแบบกลัว เป็นลักษณะของการกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ และเกิดความไม่ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดลักษณะของบรรยากาศที่มี ความก้าวร้าว เหงาซึม ขาดความมีชีวิตชีวา ไม่มี
ผู้ใดที่ต้องการจะเป็นผู้กล่าวก่อน โดยจะรอให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายพูดแสดงความคิดเห็นก่อนเสมอ
2. บรรยากาศแบบเป็นมิตร เป็นบรรยากาศการทางานที่ทาให้ทุกคนรู้สึกกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกและข้อคิดเห็นส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ
3. บรรยากาศแบบเผด็จการ เป็นบรรยากาศที่ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่
ตนคิดและตั้งใจไว้ และจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดหรือริเริ่มการกระทาใด ๆ
ยกเว้นจะได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
71
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4. บรรยากาศแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้มีบทบาทเป็นผู้นา เพื่อที่จะ
ร่วมกันทางานไปสู่จุดหมายที่วางไว้
5. บรรยากาศที่เชื่อในคุณค่าของผู้อื่น ยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้อื่น โดย
ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน72
ฮัลปิน และ ครอฟท์ (Halpin and Croft) ได้แสดงถึงรูปแบบของบรรยากาศองค์การเป็น 6
แบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเปิด (open climate) เป็นบรรยากาศที่สมาชิกมีขวัญ และกาลังใจดีมาก
มีความสามัคคี ช่วยเหลือการงานเป็นอย่างดี มีงานทาพอเหมาะแก่สภาพและความสามารถของแต่ล ะ
บุ คคล มีความภูมิใจที่ไ ด้เป็ น สมาชิ กขององค์ก าร กฎเกณฑ์ระเบี ยบที่มี ความจ าเป็ นส าหรั บ การ
อานวยการ การบริหารงานและการควบคุมยังคงมีอยู่ แต่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ทาให้ผลผลิตของ
งานมีประสิทธิภาพ บรรยากาศปฏิบัติงานแบบนี้เป็นแบบที่พึงประสงค์แก่สมาชิกมากที่สุด
2. บรรยากาศอัตโนมัติ (autonomous climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
สมาชิกทางานได้อย่างอิสระ
3. บรรยากาศแบบควบคุม (controlled climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารมีการควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
4. บรรยากาศแบบเป็นกันเอง (familiar climate) เป็นบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตร
สหาย
5. บรรยากาศแบบเสมือนใกล้ชิด (fraternal climate) เป็นบรรยากาศการปฏิบัติงานที่
ผู้บังคับบัญชาบริหารโดยการออกคาสั่ง
6. บรรยากาศแบบปิด (close climate) เป็นบรรยากาศที่มีการบริหารงานโดยขาดความรู้
ไม่มีสมรรถภาพในการบริหารบุคคล73
ลิ เ คิ ร์ ท (Likert) พิ จ ารณาองค์ ก ารในเชิ ง ระบบทั้ ง ระบบ และสามารถแบ่ ง รู ป แบบของ
บรรยากาศองค์การออกเป็น 4 แบบ คือ
1. รูปแบบเผด็จการ (exploitive authoritarian) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจและแสดงความ
จริงใจต่อผู้ร่วมงานน้อยมาก การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทางานเป็นไปโดยการบังคับให้เกิดความกลัวเกรง
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George M. Beal and others, Leadership and Dynamic Group Action (Ames:
The IOWA State University Press, 1962), 83-85.
73Andrew W. Halpin and Don B. Croft, The Organizational Climate of School
(Chicago: University of Chicago, 1963), 133-152.
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การติดต่อสื่อสารเป็นแบบทางเดียว คือ จากผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยอานาจการตัดสินใจต่าง ๆ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด
2. รูปแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ (benevolent authoritarian) ผู้บริหารแสดงท่าทีไว้วางใจ
และจริงใจต่อผู้ร่วมงาน จูงใจให้ปฏิบัติงานด้วนการให้รางวัล หรือบังคับบ้างบางครั้ง ผู้ปฏิบัติสามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงผู้บริหารได้บ้าง และมีอานาจตัดสินใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายที่
องค์การกาหนดไว้เท่านั้น ผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การ
3. รูปแบบปรึกษาหารือ (consultative) ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการ
บริหาร มีการวางนโยบายขององค์การไว้กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทางาน ให้ความไว้วางใจและ
จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนขอคาแนะนาหรือปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ การ
สื่อสารเป็นแบบสองทางอย่างสมบูรณ์ ใช้รางวัลเป็นการจูงใจในการทางาน แต่อย่างไรก็ตามการ
ตัดสินใจเรื่องที่มีความสาคัญยังเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
4. รูปแบบการมีส่ วนร่วม (participative group) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจและจริงใจต่อ
ผู้ร่วมงาน มีการติดต่อสื่อสารทั้งจากผู้บริหารถึงผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานถึงผู้บริหาร และระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้วยกัน จูงใจการทางานด้วยการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมี
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งตามทัศนะของ ลิเคิร์ท (Likert) รูปแบบที่ 4 ถือเป็น
รูปแบบที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานดีที่สุด74
ลิทวิน และ สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้กาหนดรูปแบบบรรยากาศองค์การออกเป็น
4 แบบ ดังนี้
1. บรรยากาศที่เน้น การใช้อานาจ (authoritarian climate) เป็นรูปแบบที่การตัดสินใจ
ทั้งหมดอยู่ที่ผู้บริหาร
2. บรรยากาศที่เน้น ความเป็นกันเอง (afflictive climate) เป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3. บรรยากาศที่เน้ น ความส าเร็จในงาน (achievement climate) เป็นรูปแบบที่ ถือ เอา
เป้าหมายของหน่วยงานเป็นเรื่องสาคัญที่สุด
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4. บรรยากาศที่ให้ความสาคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน (employee-center climate) เป็นรูปแบบ
ทีม่ ีลักษณะสาคัญคือ มีคนในองค์การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน75
บราวน์ และ โมเบิ ร์ ก (Brown and Moberg) ได้ เ สนอรู ป แบบของบรรยากาศองค์ ก าร
สอดคล้องกับแนวคิดของ แฮร์ริสัน (Harrison) ซึ่งแบ่งรูปแบบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 4
ลักษณะ คือ
1. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการใช้อานาจ มีการจัดโครงสร้างในการใช้อานาจอย่างชัดเจน
2. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการทาหน้าที่ตามบทบาท เป็นบรรยากาศที่พัฒนามาจาก
แบบแรก ทาให้มีการเน้นกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการทางาน ซึ่งให้ความสาคัญกับเป้าหมายขององค์การเป็น
เกณฑ์ตัดสินหรือประเมินผลการทางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
4. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นความสาคัญของคน องค์การรูปแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของสมาชิกในองค์การ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่า
เทียมกัน76
สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (Steer and Porter) ได้อ้างถึงแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าว
ว่า บรรยากาศองค์การแบบมุ่งเน้นคน ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบเปิด การให้
ความสนับสนุนส่วนรวม และการกระจายอานาจการตัดสินใจ นาไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร
ช่วยลดการออกจากงาน ลดต้นทุนในการผลิต และลดระยะเวลาในการฝึกฝนงาน77
ฮอย และ มิ ส เกล (Hoy and Miskel) ได้ แ บ่ ง บรรยากาศองค์ ก ารที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ น
สถานศึกษาไว้ 4 แบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเปิดกว้าง (open climate) ลักษณะเด่นของบรรยากาศเปิดกว้าง คือ
ความร่วมมือและการยอมรับที่มีอยู่ภายในคณะครูและระหว่างคณะครูกับผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
บรรยากาศที่ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง และเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอแนะในสิ่งที่เป็นจริง และการยก
ย่องชมเชย รวมทั้งการยอมรับความสามารถตามวิชาชีพของคณะครู พฤติกรรมเช่นนี้เป็นพฤติกรรม
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George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational
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77 Richard M. Steers and Lyman Porter, Motivation and Work Behavior (New
York: McGraw-Hill, 1979), 371.
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ของการสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้เสรีภาพในการปฏิบัติงานแก่ครูโดยปราศจาก
การปิดกั้น
2. บรรยากาศแบบผู กมัด (engaged climate) เป็นบรรยากาศที่ด้านหนึ่งจะต้อ งมี ก าร
ควบคุมจากผู้บริหารสถานศึกษา และอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพขั้นสูงของคณะครู
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะมี พ ฤติ ก รรมที่เ ข้ ม งวดและเผด็ จ การ เป็นพฤติ กรรมที่ มีลั ก ษณะของการ
อานวยการสูง เป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพในความสามารถตามวิชาชีพและความต้องการของครู จึงทา
ให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือต่า ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารสถานศึกษายังจะกีดกันครู โดยให้ครูกระทา
กิจกรรมที่ยากต่อการแบกรับภาระไว้ได้ และเป็นงานที่จัดให้นักเรียนทาเพื่อไม่ให้นักเรี ยนว่าง ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่จะต้องมีการควบคุมสูง
3. บรรยากาศแบบปลดเปลื้อง (disengage climate) เป็นบรรยากาศที่มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกับบรรยากาศแบบผูกมัด (engaged climate) กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่เปิด
กว้างมีความสนใจในการปฏิบั ติงานของครู และพร้อมที่ จะให้ ความสนับสนุนช่ว ยเหลื อ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจะรับฟังและเปิดโอกาสให้กับครูทุกคน ซึ่งจะมีลักษณะของการสนับสนุนช่วยเหลือสูง ให้
คณะครูได้มีอิสระในการดาเนินงานตามความรู้ของวิชาชีพ ซึ่งจะใช้วิธีการอานวยการต่าทาให้ครูแบก
รับภาระที่เป็นเอกสารและการได้รับมอบหมายงานลดลง ถือได้ว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับต่า
4. บรรยากาศแบบปิดกั้น (closed climate) เป็นบรรยากาศที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ
บรรยากาศแบบเปิดกว้าง กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญกั บงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็น
งานประจาวัน และเป็นงานที่ไม่มีความจาเป็นต่อนักเรียน ซึง่ เป็นพฤติกรรมที่ต้องมีการควบคุมสูง78
จากรูปแบบของบรรยากาศองค์การตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด และการสร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นองค์ ก ารคื อ สภาพการณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
สภาพแวดล้อมและสภาวะอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลต่อ
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การให้ประสบความสาเร็จ ฉะนั้น หากองค์การสามารถจัดได้เป็น อย่างดีจะส่งผลให้
เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การ ส่งผลให้องค์การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย
ในช่วงการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้พยายามศึกษาและ
นาเสนอเกี่ยวกับมิติหรือองค์ประกอบของการเกิดเป็นบรรยากาศองค์การ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่
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กว้างขวางขึ้น ผู้วิจัยจึงค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามหลั ก การ
แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้
ฮัลปิน (Halpin) ได้ศึกษาและให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ลักษณะของบรรยากาศองค์การ และได้เรียกองค์ประกอบเหล่ านี้ว่า “มิติของบรรยากาศ
องค์การ (dimension of Organizational Climate)” มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน (subordinate’s behavior) แบ่งออกได้ 4 มิติ คือ
1.1 การไม่ร่วมมือ (disengagement) หมายถึง ผู้ร่วมงานมีลักษณะไม่ให้ความร่วมมือ
กันและไม่ช่วยเหลือกัน ขาดความตระหนักในความสาคัญของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 การเป็นอุปสรรคขัดขวาง (hindrance) หมายถึง ผู้ร่วมงานรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาได้
ใช้กฎ ระเบียบในการทางาน ก่อให้เกิดอุปสรรคของการทางาน ทาให้งานที่ดาเนินอยู่เป็นไปได้ยากขึ้น
1.3 ขวัญและกาลังใจ (esprit) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่นรู้สึกเป็นมิตรในการ
ทางานต่อกัน
1.4 ความสนิทสนม (intimacy) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์และสนิทสนม
กัน
2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (administrator’s behavior) แบ่งออกได้ 4 มิติ คือ
2.1 ความห่างเหิน (aloofness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นทางการของ
ผู้บริหารกับผู้ร่วมงานในเชิงการทางาน เป็นพฤติกรรมที่เน้นการดาเนินงานตามกฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งผู้บริหารจะไม่สร้างความสนิทสนมกับผู้ร่วมงานมากนัก
2.2 การเน้นผลผลิต (production emphasis) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีการ
แสดงถึงความใส่ใจและคอยดูแล รวมถึงให้คาแนะนาในการได้มาซึ่งผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในเวลาเดียวกันผู้บริหารจะคอยกระตุ้นให้ทุกคนพยายามทางาน
ให้หนักขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
2.3 การให้ความช่วยเหลือ (trust) หมายถึง การที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาหน่วยงาน โดยพยายามให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ผู้บริหารพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความสามารถ แต่มิได้เป็นการควบคุมโดยใกล้ชิด ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสแสดงการรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งนี้
โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
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2.4 การให้ ความเอาใจใส่ (consideration) หมายถึง การที่ผู้ บริห ารให้ ความเห็ น ใจ
ผู้ร่วมงาน โดยพยายามสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงานและคอยให้ความช่วยเหลือในด้าน
สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ร่วมงาน79
ลิทวิน และ สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้กาหนดองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ
ไว้ 8 ประการ แต่ได้กาหนดการวัดความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของ
ผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 9 มิติ ได้แก่
1. โครงสร้างองค์การ (structure) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกเกี่ยวข้องกับข้อบังคับใน
กลุ่ม ระเบียบ กฎเกณฑ์ กระบวนการดาเนินการที่มีอยู่นั้น มีลักษณะมุ่งเน้ นการปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัดและตรวจสอบแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียด หรือมีลักษณะยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของสมาชิกที่เกี่ยวกับงานนั้น
2. ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นผู้นาตัวเอง ไม่
ต้องมีการตรวจสอบการตัดสินใจซ้า เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ทา
3. การให้รางวัล (rewards) หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับการให้รางวัลสาหรับการปฏิบัติงาน
ที่ดี เน้ น การให้ ร างวัล ทางบวกมากกว่าการลงโทษ รับรู้ถึงความยุติธ รรมของนโยบายในการจ่าย
ค่าตอบแทนและเลื่อนตาแหน่ง
4. ความเสี่ยงของงาน (risk) หมายถึง ความรู้สึกกับความเสี่ยง ไม่ลอดภัย และความท้าทาย
ในงานและในองค์การ มุ่งเน้นการคานวณความเสี่ยงหรือการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย หาวิธีที่ดี
ที่สุดในการปฏิบัติงาน
5. ความอบอุ่น (warmth) หมายถึง ความรู้สึ กของการเป็นลู กน้องที่ดีต่อบรรยากาศที่
ทางานกับหัวหน้า เน้นที่ความสัมพันธ์อันดี และบรรยากาศที่เป็นกันเอง เป็นมิตรและมีกลุ่มสังคมที่ไม่
เป็นทางการ
6. การสนับสนุน (support) หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือในการทางาน
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standards) หมายถึง การรับรู้ถึงความสาคัญของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและเป้าหมายชัดเจน เน้นการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มี
เป้าหมายส่วนตัวและกลุ่มที่ท้าทาย
8. การยอมรับความขัดแย้ง (conflict) หมายถึง การรู้จักยอมรับฟังข้อคิดเห็นผู้อื่น
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9. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (identity) หมายถึง ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
บริษัทและเป็นสมาชิกที่สาคัญคนหนึ่งของทีมที่ทางานร่วมกัน ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์การ80
กิบสัน, อีวานซีวิช และ ดันเนลลี (Gibson, Ivancevich and Donnelly) ได้ประมวลทฤษฎี
และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การที่มีผู้ได้ศึกษาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ
การบริหารองค์การ ดังนี้
1. ทฤษฎีการบริ ห ารแบบวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Taylor) ที่มีแนวความคิดว่าการ
บริ ห ารงานมีวิธีที่ดีที่สุ ดเพีย งวิธีเดียว มีแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การว่า การจัดแบ่ง
หน่วยงาน และการกาหนดสายการบังคับบัญชา จะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ทฤษฎีของวูดวาร์ด, ลอเลนซ์ และ ลอร์ซ (Woodward, Lowrence and Lorsch) ที่มี
แนวความคิดว่าเทคโนโลยี โครงสร้างการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กัน โดยมี
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ บรรยากาศองค์ ก ารว่า โครงสร้ า งองค์ ก ารและเทคโนโลยี เป็ น ตั ว ก าหนด
บรรยากาศองค์การซึ่งมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในงาน
3. ทฤษฎีไซเบอร์ เนติกส์ (Cybernetics) มีแนวความคิดว่ามนุษย์ควบคุมและปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้ ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การว่า ข้อมูลมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน
4. แนวคิดการกระจายอานาจ (decentralization) มีแนวความคิดว่าองค์การควรมีการ
กระจายอ านาจในการตั ด สิ น ใจให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ห รื อ หน่ ว ยงานระดั บ ล่ า ง มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ
บรรยากาศอง์การว่า การมอบหมายงาน การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับ ความ
ไว้วางใจและความเชื่อถือของบุคคล
5. แนวคิ ด การเพิ่ ม ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในงาน ( job enrichment) มี
แนวความคิดว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานและความพึงพอใจของบุคคลในการทางาน
เป็นผลมาจากการปรับปรุงลักษณะงาน ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การว่า ควรมีการส่งเสริม
บรรยกาศองค์การที่ทาให้บุคคลมีความรับผิดชอบ รู้จักการยอมรับ และเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้า
ของการทางาน81
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ฟอร์ แฮนด์ และ กิล เมอร์ (Forehand and Gilmer) กล่ าวว่า ตัว แปรที่กาหนดบรรยากาศ
องค์การ ได้แก่ 1) ขนาดและโครงสร้างองค์การ (size and structure) 2) ลักษณะของผู้นาองค์การ
(leadership pattern) 3) เป้ า หมาย (goal directions) 4) ความซั บ ซ้ อ นของระบบ (system
complexity) และ 5) สายใยของการติดต่อสื่อสาร (communication network)82
ลิเคิร์ท (Likert) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ 1)
ความรื่ น ไหลในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (communication flow) 2) การตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น (decisionmaking practices) 3) การตระหนั ก ถึ ง บุ ค คล (concern for person) 4) อิ ท ธิ พ ลในแผนก
(influence on department) คือ อานาจและอิทธิพลทั้งจากผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน 5)
ความเพียงพอของเทคโนโลยี (technological adequacy) และ 6) แรงจูงใจ (motivation)83
สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (Steer and Porter) ได้กาหนดบรรยากาศองค์การว่ามีองค์ประกอบ
10 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างของงาน (task structure) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัลและการ
ล ง โ ท ษ ( reward punishment relationship) 3 ) ก า ร ร ว บ อ า น า จ ตั ด สิ น ใ จ ( decision
centralization) 4) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความส าเร็ จ (achievement emphasis) 5) การให้
ความส าคัญกับ การฝึกอบรมและการพั ฒ นา (training and development emphasis) 6) ความ
มั่ น คงและการเสี่ ย ง (security versus risk) 7) การเปิ ด เผยและการป้ อ งกั น ตนเอง (openness
versus defensiveness) 8) สถานภาพและขวัญกาลังใจ (status and morale) 9) การยอมรับใน
ผลงานและการป้อนกลับ (recognition and feedback) และ 10) สมรรถนะทั่วไปขององค์การและ
ความยืดหยุ่น (general organizational competence and flexibility)84
บราวน์ และ โมเบิร์ก (Brown and Moberg) มีแนวความคิดว่ามิติบรรยากาศองค์การควร
ประกอบด้วย
1. ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลในการปฏิ บั ติ ง าน (individual autonomy) หมายถึ ง การที่
บุคลากรมีอิสระในการดาเนินการและตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (consideration, warmth and support) หมายถึง ความ
ต้องการในการยอมรับและความรู้สึกมั่นคงจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
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Garlie Forehand and Von H. Gilmer, Organizational Behavior Structure
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83 Rensis Likert, New Ways of Managing Conflict (New York: McGraw-Hill,
1976), 73.
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3. โครงสร้ า งของต าแหน่ ง (position structure) หมายถึ ง การก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบในตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย
4. การให้รางวัลตอบแทน (reward orientation) หมายถึง การให้ผลตอบแทนหรือรางวัล
จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยองค์ ก ารจะให้ ส นั บ สนุ น หรื อ รางวั ล ตอบแทนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานแต่ละราย
5. การพัฒนาความก้าวหน้า (progressive development) หมายถึง การที่องค์การมีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้บุคลากรในองค์การแสดงศักยภาพในการเสนอแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ๆ
6. การเสี่ยง (risk-taking) หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระ โดยขาดความตระหนักถึงผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
7. การควบคุม (control) หมายถึง การแสดงถึงการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์การ ตาม
แนวทางที่องค์การกาหนดขึ้น
8. การขัดแย้ง (conflict) หมายถึง การที่องค์การเปิดโอกาสให้เกิดความขัดแย้ง และมีการ
จัดการความขัดแย้งในองค์การที่เกิดขึ้น85
โคเพลแมน บรี ฟ และ กั ส โซ (Kopelman Brief and Guzzo) มี ค วามสนใจในการศึ ก ษา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม (culture), บรรยากาศ (climate) และการเพิ่มผลผลิต
(productivity) ซึ่งพบว่าวัฒนธรรมทางสังคม (societal culture) เป็นสภาพอย่างหนึ่งที่เป็นตัวหล่อ
หลอมหรือเป็นสิ่งกาหนดให้เกิดลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ (organizational culture)
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการก าหนดบรรยากาศองค์ ก ารและเป็ น ตั ว
กาหนดการเพิ่มผลผลิตที่เกิดขึ้นขององค์การ โดยวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อภารกิจในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource management practices) อันประกอบด้วย 6 มิติ
ได้แก่ 1) การว่าจ้าง (hiring) 2) การกาหนดตาแหน่ง (placing) 3) การให้รางวัล (rewarding) 4) การ
ติดตามตรวจสอบ (monitoring) 5) การอบรมและพัฒนา (developing) และ 6. การเลื่อนขั้นหรือ
เลื่อนตาแหน่ง (promoting) มิติของภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 6 มิติ เป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการระบุบรรยากาศองค์การ ด้วยเหตุที่ว่า บรรยากาศ (climate) หมายถึง การตีความซึ่งมี
ความหมายหรือการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานโดยบุคคลในงานนั้น ๆ จึงทาให้บุคคลใน
งานสามารถที่จะแสดงถึงระดับของบรรยากาศได้ และภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพล
อันส่งผลโดยตรงต่อแต่ละมิติของบรรยากาศองค์การและด้านการเพิ่มผลผลิตขององค์ การ และพบว่า
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เมื่อภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ของบรรยากาศองค์การได้มากกว่า 1 มิติ เช่น การก่อตั้งแผนการใช้งบประมาณในแต่ละครั้งของการ
ดาเนินงานองค์การ ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อมิติของบรรยกาศองค์การด้านการมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน
(reward orientation) แต่ ยั ง มี ผ ลต่ อ มิ ติ ด้ าน ก ารส นั บ สนุ น ท าง ด้ า น อา ร มณ์ แล ะ สั ง ค ม
(socioemotional support) ด้วย
การเพิ่ ม ลั ก ษณะการด าเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในองค์ ก ารหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการร่วมกันวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
(decision making process) เป็ น สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ มิ ติ ต่ า ง ๆ ของบรรยากาศองค์ ก าร
โดยเฉพาะมิ ติ ด้ า นการให้ ค วามส าคั ญ กั บ เป้ า หมาย (goal emphasis) การให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี
ปฏิบั ติงาน (means emphasis) การให้ การสนับสนุนในงาน (task support) และการสนับ สนุ น
ทางด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (socioemotional support) ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงภารกิ จ ในการ
จั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ จึ ง ถือได้ว่า เป็นการออกแบบที่ทาให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒ นาการเพิ่ม
ผลผลิตของสมาชิกภายในองค์การ ในทานองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงมิติของบรรยากาศองค์การจะ
ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของสมาชิ ก ภายในองค์ ก ารได้ เ ช่ น กั น โคเพลแมน บรี ฟ และ กั ส โซ
(Kopelman Brief and Guzzo) มีความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ เช่นเดียวกับ
นักวิชาการอื่น ๆ ว่า บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรสาคัญที่แสดงถึงระดับคุณภาพของความเป็นเอกัต
บุคคล (ระดับคุณภาพตามการรั บรู้และเข้าใจของแต่ล ะบุคคล) ในการทางาน ดังนั้น จึงแสดงว่า
บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งสะท้อนถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมในการทางานของแต่ละบุคคล และ
สะท้อนถึงการรั บ รู้ และด้านการสร้างความเข้าใจต่อองค์การ รวมทั้งเป็นสิ่ งสะท้อนลั กษณะของ
สภาพแวดล้อมในการทางานด้วย โดยมีกรอบแนวคิด เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ คือ 1) บรรยากาศ
องค์การเป็นสิ่งที่อธิบายถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมการทางานในทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นสิ่ งที่
ก่อให้เกิดพื้นฐานของการตีความและเป็นส่วนที่ช่วยชี้นาการแสดงออกทางพฤติกรรมด้วย จึงกล่าวได้
ว่า บรรยากาศองค์การทาหน้าที่ในการชี้นาการแสดงออกทางพฤติกรรมการทางานของสมาชิกใน
องค์การ 2) บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ผูกรวมระดับคุณภาพของความเป็นเอกัตบุคคล ของแต่ละคน
ในองค์การ คล้ายกับการเกิดการรวมกันของระดับคุณภาพขององค์การ จากระดับคุณภาพของแต่ละ
หน่วยในองค์การที่มารวมกัน และ 3) บรรยากาศองค์การนั้นเกิดจากการผูกรวมแก่นความสาคัญของ
แต่ละมิติให้เป็นหลายมิติ ซึ่งนาไปใช้กับสภาพแวดล้อมในการทางานที่หลากหลาย โดย โคเพลแมน
บรี ฟ และ กั ส โซ (Kopelman Brief and Guzzo) พบว่ า มิ ติ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบโดยทั่ ว ไปของ
บรรยากาศองค์การ ซึ่งประกอบด้วยมิติทั้ง 5 ประการ ได้แก่
1. การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (goal emphasis) หมายถึง การจัดการหรือการ
บริ ห ารที่ทาให้ เ กิด การรั บ รู้ ห รื อรู้ ไ ด้เ กี่ ยวกับชนิด ลั กษณะ ของผลลั พธ์ ห รื อสิ่ ง ที่ เป็ นผลจากการ
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ดาเนิ น การขององค์การ และมาตรฐานต่าง ๆ ด้ว ยการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ
วางแผนในการกาหนดเป้าหมาย ประเมินสถานการณ์เพื่อระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
และกาหนดมาตรฐานของผลลัพธ์ ที่ต้องการ และกาหนดมาตรฐานวิธีการในการดาเนินงานตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน มีการประกาศให้สมาชิกในองค์การรับรู้และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของ
องค์การ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเป้าหมายของ
องค์ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก ารถู ก คาดหวั ง ให้
ปฏิบัติงานจนเกิดความสาเร็จลุล่วง เป้าหมายที่องค์การเน้นมี 2 ลักษณะ คือ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และเป้าหมายเชิงปริมาณ ซึ่งความแตกต่างขององค์การขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายขององค์การเป็น
สาคัญ
2. การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (means emphasis) หมายถึง การจัดการหรือ
การบริหารที่ทาให้ เกิดการรับรู้หรือรู้ได้เกี่ยวกับ วิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนิน งานของ
องค์การอย่างชัดเจน ด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนเพื่อ
จัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน หรือวิธีการดาเนินงาน รวมถึงการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แต่ละงานอย่างชัดเจน มีการประกาศใช้ หรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานให้สมาชิกในองค์การรับรู้และ
เข้าใจตรงกัน อาจมีการจัดการประชุม หรืออบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารประเมิ น และน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การถูกคาดหวังให้นาไปใช้ในการ
ดาเนินงานของแต่ละงาน
3. การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation) หมายถึง การจัดการหรื อการ
บริหารที่เกี่ยวกับการให้รางวัลที่มีความหลากหลายในองค์การ ที่ทาให้รับรู้ได้ว่าการให้รางวัล ที่มอบ
ให้แก่สมาชิกในองค์การดังกล่าวนี้ เป็นการให้รางวัลตอบแทนบนพื้นฐานของการพิจารณาจากผลการ
ปฏิบั ติงานจริ ง ของสมาชิ กในองค์ การแต่ล ะงาน โดยอาจเป็นการให้ รางวัล ตอบแทนจากผลการ
ปฏิบัติงานที่สังเกตได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง พัฒนา
และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการดาเนินการให้รางวัล
โดยมีการแจ้งให้สมาชิกในองค์การทราบถึงเกณฑ์การได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานในแต่ละงาน แต่
ละรูปแบบรางวัลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการประกาศผลการประเมินและให้รางวัลให้สมาชิกใน
องค์การทราบโดยทั่วกัน
4. การให้การสนับสนุนในงาน (task support) หมายถึง การจัดการหรือการบริหารที่
เกี่ยวกับการที่สมาชิกในองค์การรับรู้ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้น ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการอานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการ และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการที่องค์การแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริการต่าง
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ๆ แก่งานทุก ๆ ด้าน โดยองค์การมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณ และมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ อุปกรณ์ เครื่องมือ มีความพร้อมต่อการใช้งาน และมีการ
ตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีเป็นระยะ
5. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional support) หมายถึง การ
จัดการหรือการบริหารที่เกี่ยวกับ การที่สมาชิกในองค์การรับรู้ได้ว่าสวัสดิการหรือการสังคมสงเคราะห์
ของพวกเขาได้ถูกรักษาไว้หรือทาให้เห็นว่ายังคงมีอยู่ และการที่องค์การแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อม
อารี ความเอาใจใส่ การเห็นความสาคัญ ในมนุษยธรรมทั่วไปในการบริหารจัดการ โดยองค์การมีการ
วางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในองค์การ มีการสารวจความต้องการของสมาชิกในองค์การ
ด้านต่าง ๆ มีการตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในองค์การ มีการให้
ความสาคัญในการมอบหมายงานตามความถนัด มีการจัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและรองรับสมาชิกองค์การผู้ที่ จาเป็นต้องรับการดูแลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีการ
ประเมินผลการจัดสวัสดิการและการสนับสนุนสมาชิกองค์การเป็นระยะ86
ฮอย และคณะ (Hoy and others) ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผู้บริหารมี
3 มิติ ได้แก่ การสนับสนุน (supportive) การควบคุม (directive) และความเคร่งครัด (restrictive)
ส่วนพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร (collegial) ความสนิทสนม (intimate) และการ
ไม่ให้ ความร่ ว มมือ (disengagement) และได้พัฒ นาแบบสอบถามวัดบรรยากาศองค์การขึ้นจาก
OCDQ ของฮัลปิน เรียกว่า OCDQ-ES (The Organizational Climate Description Questionnaire
for Elementary Schools) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บรรยากาศองค์การด้านพฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก่
1. การสนับสนุน (supportive) หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ครูแสดงความ
คิดเห็น ชมเชยยกย่อง วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้การยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการ
รวมทั้งให้ความสนใจในด้านวิชาชีพและความเป็นส่วนตัวของครูแต่ละคน
2. การควบคุม (directive) หมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด
กากับติดตามการทางานของครูและกิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษาอย่างคงที่ แม้แต่ส่วนรายละเอียด
เล็กน้อยและปลีกย่อย
86

Richard E. Kopelman, Arthur P. Brief, and Richard A. Guzzo, "The Role of
Climate and Culture in Productivity," in Organizational Climate and Culture, ed.
Benjamin Schneider (California: Jossey-Bass, 1990), 282-297.
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3. ความเคร่งเครียด (restrictive) หมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการ
ทางานในด้านการขัดขวางมากกว่าที่จะเป็นการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครู ใน
บางครั้งอาจเป็นการเพิ่มภาระให้ครูต้องจัดทาเอกสารหรือภาระงานที่หนักเกินความรับผิดชอบของครู
ที่ควรเป็น
บรรยากาศองค์การด้านพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก่
1. ความเป็ น มิตร (collegial) หมายถึง ครูมีปฏิสั มพั นธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ว มงาน มีความ
เปิดเผยในการทางาน แสดงออกถึงความสนุกสนานในการทางานร่วมกัน และให้ความยอมรับและนับ
ถือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ
2. ความสนิทสนม (intimate) หมายถึง การที่ครูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสัมพันธ์
ทางสังคมต่อกันอย่างมั่นคง แต่ละคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ใกล้ชิดกันด้วยความเป็นเพื่อน มีการพบปะ
กันอยู่สม่าเสมอ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันทางสังคม
3. การไม่ให้ ความร่ ว มมื อ (disengagement) หมายถึง ครูมีการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาชีพอย่างขาดความหมายและไม่เอาใจใส่ ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเป้าประสงค์ในการ
ทางาน วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงพฤติกรรมในทางลบต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานของตน87
สตริงเกอร์ (Stringer) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. โครงสร้างองค์การ (structure) เป็นมิติการรับรู้โครงสร้างองค์การโดยสมาชิกในองค์ การ
ซึ่งมีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงาน หากองค์การไม่มีโครงสร้างในการทางานที่ดี สมาชิกองค์การจะ
สับสนในบทบาทและหน้าที่ในการรับผิดชอบของตนเอง
2. มาตรฐานการทางาน (standards) เป็นมิติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและ
วัดระดับความภูมิใจของสมาชิกที่สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งมาตรฐานการทางาน
ไว้ สู ง ท าให้ ส มาชิ ก องค์ ก ารพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานตลอดเวลาให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น และถ้ า ตั้ ง มาตรฐานการท างานที่ ต่ า ก็ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ใน
ประสิทธิภาพการทางานที่ต่า
3. ความรับผิดชอบในการทางาน (responsibility) เป็นมิติที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก
ของสมาชิกในองค์การที่ได้เป็นเจ้าของงาน ไม่มีการตรวจสอบการทางาน หรือไม่ต้องรอการตัดสินใจ
อีกครั้งจากหัวหน้างาน ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีความกล้าที่จะคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
4. การชื่นชม (recognition) เป็นมิติที่วัดขวัญและกาลังใจของสมาชิกที่ได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากระบบการให้รางวัลผลตอบแทนเป็นหนึ่งในปัจจัย
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Wayne K. Hoy and others, Measuring Organizational Climate (United
States of America: Sage Publications, 1991), 162-164.
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หลักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของสมาชิก และที่สาคัญการให้รางวัลผลตอบแทน
จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และยุติธรรม
5. การสนับสนุน (support) เป็นมิติที่สะท้อนความรู้สึกไว้วางใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในทีมงาน ทาให้สมาชิกมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
6. ความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ (commitment) เป็นมิติที่วัดความรู้สึกภูมิใจ
ของสมาชิกในองค์การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ88
ฟรีดแมน และ ดิจค์ (Freedman and Dijk) ได้แบ่งองค์ประกอบบรรยากาศองค์การออกเป็น
6 ด้าน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ (accountability) เป็นมิติที่สมาชิกทาตามที่ได้ให้สัญญาเอาไว้ และ
องค์การจะกระตุ้นอย่างไรให้สมาชิกมีความรับผิดชอบ
2. การให้ความร่วมมือ (collaboration) สมาชิกในองค์การมีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้
หรือข้อมูลอย่างไร สมาชิกมีการทางานเป็นทีม และช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไร
3. ความเป็นผู้นา (leadership) สมาชิกมีความผูกพันกับผู้นาระดับใด พวกเขารู้สึกอย่างไร
กับหัวหน้า ภาวะความเป็นผู้นาเป็นอย่างไร
4. สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจของบริษัท (alignment) การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
5. การปรับเปลี่ยน (adaptability) สมาชิกมีความพร้อมที่จะเปลี่ยน และสมาชิกพยายามที่
หาทางปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นหรือไม่
6. ความไว้วางใจ (trust) นอกเหนือจากมิติทั้ง 5 ข้างต้นที่สามารถบรรยายลักษณะของ
บรรยากาศองค์การได้ ความไว้วางใจถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่มีผลกระทบต่อทุก ๆ มิติของบรรยากาศ
องค์ประกอบทั้ง 6 ประการถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะบ่งบอกถึงลักษณะองค์การ หากผล
การศึกษาทั้ง 6 มิติ มีคะแนนออกมาสูงสามารถบ่งบอกได้ถึงจุดเด่นขององค์การในด้าน 1) การบริการ
ลูกค้าที่ดี 2) เป็นองค์การที่มีผลิตผลสูงและมีผลดาเนินการที่ดี และ 3) อัตราการลาออกต่า89
ลูสเซียร์ (Lussier) ได้เสนอมิติของบรรยากาศองค์การไว้ 7 มิติ ได้แก่
1. โครงสร้าง (structure) หมายถึง ระดับข้อจากัดที่มีต่อสมาชิกองค์การ เช่น จานวนของ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนในการดาเนินงาน เป็นต้น
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ระดับการควบคุมให้บุคคลปฏิบัติงาน
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Robert A. Stringer, Leadership and Organizational Climate : the Cloud
Chamber Effect (New Jersey: Upper Saddle River 2002), 165.
89 Joshua Freedman and Carina Fiedeldey-Van Dijk, The Climate of Success,
2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2004), 67.
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3. รางวัล (rewards) หมายถึง ระดับการได้รับรางวัลสาหรับผู้ที่มีความพยายามและการ
ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม
4. ความอบอุ่น (warmth) หมายถึง ระดับความพึงพอใจด้านมนุษยสัมพันธ์
5. การสนั บ สนุ น (support) หมายถึ ง ระดั บ การได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยผู้ อื่ น และ
ประสบการณ์ความร่วมมือ
6. เอกลักษณ์และความซื่อสัตย์ต่อองค์การ (organizational identity and loyalty)
หมายถึง ระดับความภักดีต่อองค์การ
7. ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ระดับที่การเสี่ยงถูกส่งเสริม90
การบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียนที่ต้องดาเนินการเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
อันเป้นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญและทาให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่นักเรียน และมีนักวิชาการได้ศึกษาและ
อธิบายเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไว้อย่างหลากหลายทั้งในทัศนะของนักวิชาการชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้มีความสนใจและนาเสนอความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา ดังนี้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
จุ ด มุ่ ง หมายของสถานศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย น คื อ การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 91 โดยการจัด
การศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียนได้นั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
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Robert N. Lussier, Human relation in organization : applications and skill
building (New York: McGraw-Hill, 2008), 519-520.
91 "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่
74 ก (19 สิงหาคม 2542): 3.
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1. นักวิชาการชาวต่างประเทศ
กอร์ตอน (Gorton) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนของนักเรียนให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด92
ฟอเรสท์ และ คินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
หมายถึง งานที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรการสอนและการ
จัดการเรียนรู้93
วิกค์ และ เฟอร์ ลอง (Vick and Furlong) ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า
เป็นการวางแผนงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงานที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระงานที่
ใหญ่กว่าการบริหารโดยทั่วไป94
ฟราย, เคทเทอริ ดจ์ และ มาร์แชล (Fry, Ketteridge and Marshall) กล่ าวว่า การ
บริหารงานวิชาการ คือ งานที่กากับติดตามเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทาวิจัย การนิเทศ และการ
บริหารจัดการวิชาการ ตลอดจนการรักษาความเป็นมืออาชีพทางด้านการจัดการเรียนการสอน95
2. นักวิชาการชาวไทย
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึงการดาเนิน งานซึ่งเกี่ยวกับ
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการศึกษา
เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โครงการสอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน สื่อการ
สอน และการประเมินผลการเรียน เป็นต้น96
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Richard Gorton, School Administration and Supervision: Leadership
Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Ohio: W.C.Brown, 1983), 158-164.
93 James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States: An
Encyclopedia (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1.
94 Julia M. Vick and Jennifer S. Furlong, The Academic Job Search Handbook,
4th ed. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), 7.
95 Heather Fry, Steve Ketteridge, and Stephanie Marshall, A Handbook for
Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice, 3rd ed.
(New York: Taylor & Francis, 2009), 3.
96 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. "การจั ดและการบริหารงานวิชาการ" (เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ช า EA 634 ภาควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง, ม.ป.ป.), 1.
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการดาเนินงาน เป็นการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับ ผู้ เรี ย น อีกด้านเป็ น ด้านงานของสถานศึ กษา ที่ต้องดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
หลักสูตร อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน งานวิชาการ
การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา97
รุจิร์ ภู่สาระ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุ ก
กิ จ กรรมในสถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ผลตาม
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ98
กมล ภู่ป ระเสริ ฐ ได้ให้ ความหมายของการบริห ารงานวิช าการไว้ว่า เป็นการบริห ารที่
เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา99
ไพโรจน์ กลิ่ น กุ ห ลาบ กล่ า วว่ า การบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการ หมายถึ ง การจั ด
ประสบการณ์ทุกชนิดภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ดี มีคุณลักษณะที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข100
รุ่ ง ชั ช ดาพร เวหะชาติ ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการไว้ ว่ า เป็ น
กระบวนการหรือกิจกรรมการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจน
การประเมินผลให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน101
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2543), 2.
98 รุจิร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2545), 56.
99 กมล ภู่ประเสริฐ , การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์ , 2545),
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ไพโรจน์ กลิ่ นกุหลาบ, การบริหารและการนิเทศเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 3.
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วรรณชุรีย์ เกิดมงคล กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุก
ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร102
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ให้ ความหมายของการบริ ห ารงานวิช าการ หมายถึง งานที่ มี
ความส าคัญ ที่สุ ด เป็ น หั ว ใจของการจัด การศึ ก ษา ซึ่งทั้งผู้ บริห ารโรงเรี ยน คณะครู และผู้ มีส่ ว น
เกี่ย วข้องทุกฝ่ ายต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ ความส าคัญและมีส่ ว นร่ว มในการวางแผน กาหนด
แนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง103
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมความ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ตรและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารมุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา
ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรีย น หรือบริบทสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ อันจะเป็นแนวทางหลั กที่จะท าให้
สถานศึกษาเกิดความแข็งแรงทางการบริ หารจัดการด้านวิชาการ มีความสามารถและความพร้อมใน
การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตลอดจนการวั ด และ
ประเมินผล ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ104 โดยมีนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้คาอธิบาย
เกี่ยวกับความสาคัญของการบริหารงานวิชาการไว้ อาทิ
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มิลเลอร์ (Miller) ได้เคยกล่าวไว้ว่า งานที่มีความสาคัญที่สุดในการบริหารจัดการในโรงเรียนคือ
งานวิชาการ105
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความสาคัญ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของ
การดาเนินการเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ เกิดความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะที่
ต้องการ เป็นงานที่บ่งชี้ระดับคุณภาพหรือความสาเร็จของการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยนักเรียน
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญและมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ใช้หลักการบริหารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย106
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจะปรากฏ
เด่นชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสาเร็จ107
เจริญ ภักดีวานิช กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้อง
ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิภาพในการ
ทางาน ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูป
การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง108
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ109
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Van Miller, The public administration of American school systems (New
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106 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. "การจัดและการบริหารงานวิชาการ" (เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ช า EA 634 ภาควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง, ม.ป.ป.), 4.
107 อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 8.
108 เจริ ญ ภั กดี ว านิ ช , เอกสารประชาสั มพั น ธ์ เ พื่ อการปฏิรู ป การศึก ษา (กรุ ง เทพฯ: โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 6.
109 รุ่ ง ชั ช ดาพร เวหะชาติ , การบริ ห ารงานวิ ช าการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (กรุ ง เทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 28.
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จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า หัวใจสาคัญของการบริหารสถานศึกษาคือการบริหารงานวิชาการ
และเป็นส่วนสาคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ส่วนการบริหารงานด้านอื่น ๆ เป็น
เพียงส่วนสนับสนุนให้การบริหารงานวิชาการดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร110
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานหลักของการบริหารการศึกษาคืองานวิช าการ โดย
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใด พิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเหตุมาจากการที่การบริหารงานวิชาการมีความเกี่ยวข้องกับ หลักสูตร
การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน111
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็น
หัวใจของโรงเรียน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกระจายอานาจการบริห ารงาน
วิชาการอย่างชัดเจน มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถ
ปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งประโยชน์
เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร112
จากทัศนะเกี่ยวกับความสาคัญของการบริหารงานวิชาการดังกล่ าวข้างต้น สรุปได้ว่า การ
บริ ห ารงานวิช าการเป็ น งานหลั กและมีความส าคัญ ที่สุ ดในการบริห ารงานโรงเรียน โดยผู้ บริหาร
โรงเรียนต้องใส่ใจและให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการ และดาเนินการบริหารงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักประการหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งมีผู้ได้ให้ความสนใจศึกษาและ
แสดงถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี้
บรูซ (Bruce) ได้ให้หลักการในการบริหารงานวิชาการไว้ 2 หลัก ได้แก่

110

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค
พอยท์, 2552), 79.
111 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,
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1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน
หรือต้นทุน หมายถึง นักเรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยไม่ออกกลางคัน เรียนเกิน
ระยะเวลาหรือเรียนช้ากว่ากาหนด
2. หลั ก แห่ ง ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) หมายถึ ง ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ต ามจุ ด หมายที่ ว างไว้
หมายถึง นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร มีความสามารถ ทักษะคุณธรรม ตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา113
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนดหลั ก การ
บริหารงานวิชาการไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้ องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสั งคมอย่ าง
แท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
3. มุ่ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ หรื อ
หลักสูตร รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้
4. มุ่งให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้มีตัวชี้วัดคุณภาพในด้าน
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบได้
5. มุ่งสนั บ สนุ น ให้ มีการเป็นเครือข่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัด
การศึกษา114
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ให้หลักการบริหารงานวิชาการ 4 ประการหลัก ดังนี้
1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (quality management) เป็นการบริหารเพื่อนาไปสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดคือ ผลผลิตและกระบวนการ เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับ
สากลมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
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Francis J. Bruce, "Curriculum and Instruction," The International
Encyclopedia of Higher Education 3 (1978): 1192.
114 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอานาจการบริหาร
และการจั ด การศึ ก ษาให้ ค ณะกรรมการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ตาม
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 39.

45
2. หลักการมีส่วนร่วม (participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยหลักการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการ
ต้องอาศัย ความร่ ว มมือจากหลายฝ่ าย จึงอาจดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ โดยมี
เป้าหมายนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น
3. หลักการ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3.1 หลักประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ เป็นไป
ตามขั้นตอนและกระบวนการ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคขณะดาเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
การมีประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (process) ในการใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด
3.2 หลักประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มักใช้ควบคู่กันคือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 หลักประหยัด (economy) หมายถึง การใช้ต้นทุนที่ลดน้อยลง แต่ได้ผลผลิตตามที่
คาดหวังไว้
4. หลั กการความเป็ นวิช าการ (academics) หมายถึง การปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็น
วิช าการ ในด้านการพัฒ นาหลั กสู ตร หลั กการจัดการเรียนการสอน หลั กการวัดและประเมินผล
หลักการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และหลักการวิจัย เป็นต้น115
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า หลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการบรรลุสู่ความสาเร็จ ดังนั้น ในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องใช้
ทั้งหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดาเนินงานต่าง ๆ ด้านวิชาการ โดยคานึงถึงคุณภาพของ
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ
งานวิ ช าการเป็ น งานที่ มี ข อบข่ า ยที่ ก ว้ า งขวางและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียน การดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน มุ่งสนองต่อความสาเร็จของงานวิชาการทั้งสิ้น การที่
โรงเรียนจะจัดงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและบุค ลากรใน
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วิทยาเขตปัตตานี, 2551), 22.

46
โรงเรียน จึงควรให้ความสนใจในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง116 จึงจะทาให้การบริหารงานวิชาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กาหนดขอบข่าย
ของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
มิลเลอร์ (Miller) แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดโปรแกรมการ
เรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอนและ 4) การจัดกิจกรรมการสอน117
เฟเบอร์ และ เชียร์รอน (Faber and Shearron) ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออก
เป็ น 6 ด้าน คือ 1) การจั ดวัตถุป ระสงค์ของหลั กสู ตร 2) การจั ดเนื้อหาของหลั กสู ตร 3) การนา
หลักสูตรไปใช้ 4) การจัดอุปกรณ์การเรียน 5) การนิเทศ และ 6) การส่งเสริมครู118
เซอร์ จิ โ อวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ขอบข่ า ยของการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การตั้งปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) การดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ด้วยการจัดทาโครงการ 3) การประเมินผลการใช้หลักสูตร 4) การสร้างบรรยากาศ
และ 5) การจัดหาวัสดุที่จาเป็น119
ฮอลลิ ง เกอร์ และ เมอร์ ฟี (Hallinger and Murphy) มี ก ารแบ่ ง ขอบข่ า ยการบริ ห ารงาน
วิชาการเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน 3)
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ120

116

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. "การจัดและการบริหารงานวิชาการ" (เอกสารประกอบการสอน
รายวิ ช า EA 634 ภาควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง, ม.ป.ป.), 5.
117 Van Miller, The public administration of American school systems (New
York: The MacMillan, 1965), 175.
118 Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School
Administration : Theory and Practice (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970),
22.
119

Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and
Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268.
120 Philip Hallinger and Joseph Murphy, "Assessing the Instructional
Management Behavior of Principals," The Elementary School Journal 86, 2 (November
1985): 217-224.
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โซลิแมน (Soliman) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีขอบข่าย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการ
เรียนการสอน (teaching) 2) การวิจัย (research) และ 3) การบริการวิชาการแก่สังคม (community
service)121
คิมบรอว์ และ นันเนรี (Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย 1) การกาหนดนโยบายและหลักการให้ชัดเจน 2) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
3) การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4) การจัดองค์การของการเรียนการสอน
5) การประเมินผล และ 6) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน122
ฟอเรส และ กินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้กาหนดขอบข่ายและภาระงานด้านการบริหาร
วิชาการไว้ ดังนี้ 1) งานกาหนดเป้าหมายและมาตรฐาน 2) งานวางแผนและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
สนับสนุนเป้าหมายและมาตรฐาน 3) งานด้านการตลาด 4) งานด้านบุคลากร 5) งานการจัดตาราง
เรียน 6) งานการจัดชั้นเรียน 7) งานด้านกฎหมาย 8) งานวัดประเมินผลและการประกันคุณภาพ 9)
งานการแก้ไขข้อขัดแย้ง 10) งานการเสริมแรง ขวัญกาลังใจ คุณธรรมจริยธรรม 11) งานที่เกี่ยวกับ
กระทรวง 12) งานการจัดสรรงบประมาณ และ 13) งานการจัดทารายงานประจาปี123
อนุศักดิ์ สมิตสันต์ ได้กาหนดขอบข่ายของงานการบริหารวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) งาน
พัฒนาหลักสูตร หรือการดาเนินงานเพื่อนาหลักสูตรไปใช้ 2) งานนิเทศการศึกษา 3) งานประเมินผล
การศึกษา 4) งานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา 5) งานแนะแนว 6) งานติดตามและประเมินผล
และ 7) งานประชุมเพื่อประสานการทางานและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน124
รุจิร์ ภู่สาระ ได้กาหนดขอบข่ายการบริหารวิชาการ ดังนี้ 1) การวิจัยในชั้นเรียน 2) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 3) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ 6) การสอนซ่อมเสริม125
121

Hani Soliman, "Academic Workload and Quality," Assessment and
Evaluation in Higher Education 22, 2 (1997): 135.
122Ralph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery, Education Administration, 3rd
ed. (New York: Macmillan, 1998), 51-58.
123 James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States:
An Encyclopedia (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1.
124 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ , การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ บางเขน, 2540), 20.
125 รุจิร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์ , 2545), 5876.
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ธีร ะ รุ ญเจริ ญ กล่ าวว่าขอบเขตของการบริห ารงานวิช าการ ประกอบด้ว ย 1) การพัฒ นา
หลั กสู ตรของสถานศึ ก ษา 2) การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและ การ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ งเรี ย นรู้ 6) การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 7) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 8) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา126
กมล ภู่ประเสริฐ แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 9 งาน ได้แก่ 1) การบริหาร
หลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริหารการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและ
พัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ 8) การบริหารระบบข้อมูล และสารสนเทศทาง
วิชาการ และ 9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา127
พิชัย เสงี่ยมจิตต์ กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 9 งาน ดังนี้ 1) การ
วางแผนงานวิชาการ 2) การจัดดาเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การบริหารวิชาการ 4) การ
จัดเสริมหลักสูตร 6) การจัดระบบวิชาการ 7) การนิเทศงานวิชาการ 8) การวัดและการประเมินผล
และ 9) การพัฒนางานวิชาการ128
สันติ บุญภิรมย์ กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการว่าประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่
1) งานประจา 2) งานโครงการ และ 3) งานประกอบ129
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ แบ่ ง ขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการออกเป็ น 4 ด้ า น ดั ง นี้
1) การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัด
บริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 4 การวัดและประเมินผล130

126

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: แอล.ที. , 2550),

127

กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์, 2545),

128

พิชัย เสงี่ยมจิตต์ , การบริหารงานเฉพาะด้านในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง,

97.
9-16.
2551), 11.
129

สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2552), 25-30.
130 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,
2553), 3-4.
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จันทรานี สงวนนาม ได้กาหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี้ 1) หลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร 2) การวิจัยในชั้นเรียน 3) การสอนซ่อมเสริม 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5)
การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 6) การประกันคุณภาพการศึกษา131
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วย
1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 5) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
6) การแนะแนวการศึกษา และ 7) การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ 132 โดยขอบข่าย/ภารกิจ
ของการดาเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ในมาตรฐานการ
ปฏิบั ติงานโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษา พ.ศ. 2552 มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญในการดาเนิ นการ 7 งาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. การวางแผนงานวิชาการ
เป็นการเตรียมการล่วงหน้าหรือการวางแผนการปฏิบัติงานบริหารวิชาการโรงเรียนเพื่อให้
การดาเนินงานเกิดความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ซึ่งต้องกาหนดเป้าหมาย แนว
ทางการดาเนิ น การ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนด มีความชัดเจน สามารถกากับ ติดตาม และประเมินผลได้ง่าย 133 ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงาน
ดังนี้
1.1 การรวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานวิ ช าการ
ประกอบด้วย การมีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
เพื่อส่งเสริมให้งานวิชาการเป็นระบบที่มีความสะดวกในการนาไปใช้ และเป็นปัจจุบัน มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
มีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน มีการจัดทาเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียน
และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

131

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2553), 152.
132 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 5.
133

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 42.

50
1.2 การทาแผนงานวิชาการ ประกอบด้วย การมีการจัดทาและมีแผนงานวิชาการเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน มีการดาเนินตามแผน มี
การติดตามประเมินผล และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ134
2. การบริหารงานวิชาการ
เป็นการดาเนินการในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การ
จัดกลุ่มการเรียน การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทน และการ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงานดังนี้
2.1 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การมีการกาหนดขอบข่ายงาน
วิชาการ มีการทาแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ มีการจัดทาพรรณนางานวิชาการ มีการมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่135
2.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรี ยน เป็นการดาเนินการเนื่องด้วยหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติยัง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เนื่องจากความต้องการของ
แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันมาก จึงจัดให้มีการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับ
ให้ เ หมาะสมกั บ แต่ล ะท้ อ งถิ่ น ตามบริ บทของโรงเรีย นแต่ ล ะแห่ ง โดยหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น หมายถึง
หลักสูตรที่กาหนดให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ตนอาศัย
อยู่ ในด้านเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม ประเพณีและวัฒ นธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน136
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เป็นการจัดทาขึ้นเพื่อให้
ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ก้าวสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้137
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กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธ ยมศึกษา พ.ศ. 2552
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การนิเทศภายใน
การบริหารงานในโรงเรียนและการจัดการในเรื่องใด ๆ ก็ตาม จะเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลสูงสุดจาเป็นต้องมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนา ช่วยเหลือ คอยให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือคอย ให้บริการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลัก และการนิเทศ
การศึกษา ภายในสถานศึกษามีจุ ดหมายเพื่ อ พัฒ นาครูให้ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อ มั่ น
สามารถพัฒ นา วิช าชีพให้ เจริ ญก้ าวหน้า เกิดการประสานสั ม พั นธ์ อัน ดีร ะหว่า งบุค ลากรภายใน
โรงเรียน ช่วยเหลือครู ให้รู้จักเลือกและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามจุดหมาย
ของหลักสูตรต่อไป ดังนั้น จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการชี้แนะ แนะนาให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครู เพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน
เป็ น ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ และประสานงานกั น ระหว่ า งครู แ ละผู้ นิ เ ทศ ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร138
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย การมี ห ลั ก สู ต รโรงเรี ยนที่ ไ ด้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิ ช าการ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รตามองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รโรงเรี ย นและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีการนิเทศภายใน การกากับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกลุ่มการเรียน ประกอบด้วย การมีการจัดกลุ่มการเรียน ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร คานึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ มีการจัดกลุ่มการเรียน
ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพ และมีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียน
2.4 การจั ด ตารางสอน ประกอบด้ว ย การมีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน มี
ตารางสอนรวม มีตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน มีการติดตามการจัดการเรียนรู้ตาม
ตารางสอน และมีการนาผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน
2.5 การจั ด ครู เข้าสอนตามตารางสอน ประกอบด้วย การมีการจัดครูเข้าสอนตาม
ตารางสอน มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและเหมาะสม มีการจัดครูเข้าสอนโดยคานึงถึง
ความรู้ความสามารถและความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน มีการปฏิบัติตามแนว
138
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ปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่างสม่าเสมอ และมีการประเมินผลและนาผลประเมินไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาการจัดครูเข้าสอน
2.6 การจัดครูสอนแทน ประกอบด้วย การมีการจัดครูเข้าสอนแทน มีแนวปฏิบัติในการ
จัดครูเข้าสอนแทน มีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัด หรือ
การใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่าเสมอ
และมีการประเมินผลและนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน
2.7 การน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งานทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย การมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ มีระบบการใช้
และ/หรือเครือข่ายการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ และมีการ
ประเมินผลและพัฒนาการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ139
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นการดาเนินการในการจัดทา การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดหา จัดทา ใช้ บารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการ
เรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงาน
ดังนี้
3.1 การดาเนินการในการจัดทา การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีการให้ความรู้ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ มีห ลั กฐานการน าหน่ ว ยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่าเสมอ และ
ตรวจสอบได้ และมี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหน่ ว ยการเรีย นรู้แ ละแผนการจัด การเรียนรู้
รายวิชา140
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่
สาคัญที่สุด เพราะเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนทาร่วมกัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่
เน้ น นั กเรี ย นทาและกิจ กรรมที่ครู ผู้ ส อนเป็นคนทา จึงเรียกรวมกันว่าการเรียนการสอนตามแนว
หลักสูตร กล่าวคือ ครูและนักเรียนร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ความสนใจ เพราะเป็ นกิจกรรมของนักเรียนโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน โดยครูเป็นผู้ดาเนินการให้
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กิจกรรมเป็นไปในแนวทางตามที่แผนการสอนและคู่มือเสนอแนะไว้ นักเรียนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ที่วางแผนหรือกาหนดไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ครูเป็นเพียงผู้ควบคุม
และแนะนาเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่กาหนดไว้
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร หลักการในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ผู้ส อน
จะต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าในสาระสาคัญ เลือกวิธีการที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติให้เกิดผลกับ
ผู้เรียนอย่างจริงจัง การจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การที่โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม และมีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 การจั ด หา จั ด ท า ใช้ บ ารุ ง รั ก ษาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ การจั ดการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย การมีการจัดหา และจัดทาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
นาสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบารุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ และมี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาการใช้ การผลิ ต สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ อย่าง
สม่าเสมอ
3.4 การจัดสอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย การมีการจัดสอนซ่อมเสริม มีแนวปฏิบัติการ
สอนซ่อมเสริม มีการดาเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม มีการนาผลการสอนซ่อมเสริม
มาวิเคราะห์และรายงาน และมีการนาผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม141
3.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิ ตส านึ กของการทาประโยชน์ เ พื่ อสั งคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่ว มกับ คนอื่น อย่ า งมี
ความสุข
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ประกอบด้วย การมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน มีการสารวจความต้องการ
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ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนั้น และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น142
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
เป็นการดาเนินการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ การจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการในโรงเรียน การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงานดังนี้
4.1 การจั ด กิจ กรรมเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ประกอบด้ว ย การที่โ รงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ประเภท โดยนักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ
ปี
4.3 การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย การมีการสารวจความต้องการของ
ครู แ ละความจ าเป็ น ของโรงเรี ย น มี ก ารก าหนดแผนหรื อ โครงการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก าร
ดาเนินการตามแผนหรือโครงการที่กาหนดไว้ มีการประเมินผลการดาเนินการตามแผนหรือโครงการ
และมีการนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง143
4.4 การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตย์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อื่น ๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ144
การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ประกอบด้วย การมีการจัดบรรยากาศทาง
วิชาการอย่างน้อย 5 ประเภท นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ มีการนาไปใช้
142
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ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ และมีการนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง145
4.5 การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการวิจัยใน
ชั้นเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เนื่องจากการวิจัยจะเข้า
ไปช่ว ยให้ การจั ดการเรี ย นการสอนของครูส ามารถนาผู้ เรียนไปสู่ ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาได้ ครูจาเป็นต้องมองให้เป็นองค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ ในระบบการเรียนรู้
ทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตให้ชัดเจน และเชื่อมโยงปัจจัยทั้งปวงเป็นองค์รวม เพราะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการเรียนรู้ อาจเกิดขึ้นในระดับปัจจัยหรือกระบวนการหรือผลผลิต
กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียนจึงมีส่วนช่วยในการค้นหาคาตอบของสาเหตุ ปัญหาหรือข้อบกพร่องทั้ง
ระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ ครูที่ทาการวิจัยได้สาเร็จจาเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ให้อิสระในทางความคิด อิสระในการทางานค้นคว้าทดลองที่สอดคล้องกับความต้องการ
ความสนใจของผู้ทาวิจัย เพื่อครูจะได้ค้นพบปัญหาและแนวทางแก้ไข 146 สอดคล้องกับความในมาตรา
67 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พั ฒ นา การผลิ ต และการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้ของคนไทย147
การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดให้ครูนาความรู้
ไปดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย มีการให้ครูนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการประเมินผลการดาเนินการในการนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
4.6 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ครู มี ก ารน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ มี ก าร
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ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง148
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
เป็นการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน การสร้างและปรั บปรุงเครื่องมือการ
วัดผลการเรียน การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน การ
ดาเนินการเกี่ยวกับ หลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน และการดาเนินการเกี่ยวกับ งาน
ทะเบียนนักเรียน ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงานดังนี้
5.1 การดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการเทียบโอนผล
การเรียนดังต่อไปนี้
การด าเนิ น การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น ประกอบด้ว ย การมีการรวบรวม
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การวัด ผลและประเมิ นผลการเรีย น มี ก ารก าหนดแนวปฏิ บัติ แ ละจั ดท าปฏิทิ น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการดาเนินการตามแนว
ปฏิบัติและปฏิทิน ที่กาหนด มีผลการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
5.2 การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน ประกอบด้วย การมีการสร้าง
เครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน มีการ
วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการจัดทาคลังข้อสอบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.3 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ประกอบด้วย การมีผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน มีเอกสารและ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบี ย บและสะดวกในการใช้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสม และมี ก ารน าเทคโนโลยีม าใช้ ใ นการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
5.4 การดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย
การมีห ลั กฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ที่มีความถูกต้องครบถ้ว น มีการ
รายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผล มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
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5.5 การดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน ประกอบด้วย การมีทะเบียนนักเรียน
หรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน มีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและให้บริการ มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงานอย่างทั่วถึง149
6. การแนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต การเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ซึ่งครูทุกคนต้องทาหน้าที่แนะแนวให้
คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทา150 โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดเป้าหมาย การแนะแนวการศึกษาไว้
4 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมสมรรถภาพทางการเรียนให้สามารถประสบความสาเร็จ 2) ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักวางแผนด้านการศึกษา 3) ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวทางด้านการเรียนเป็นอย่างดี และ
4) ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและชีวิต151
การแนะแนวการศึกษา ประกอบด้วย การมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลั กษณ์
อักษร มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน มีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในโรงเรียน และมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การแนะแนวการศึ ก ษากั บ โรงเรี ย นหรื อ เครื อ ข่ า ยการแนะแนวภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ152
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
เป็นการดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ และการประเมินผลในด้านคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีภารกิจการดาเนินงานดังนี้
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7.1 การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การสร้างแบบประเมินผลและเกณฑ์การ
ดาเนินงานวิชาการ การการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ มีการ
ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิ น การด าเนิ น งานวิ ช าการ และมี ก ารน าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ดาเนินงานวิชาการ
7.2 การประเมิ น ผลในด้ า นคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารน าผลการ
ประเมินผลการเรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์ โดยการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
กับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้น และนาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน153
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนวความคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จาแนก
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การ
บริหารงานวิชาการ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 6) การแนะแนวการศึกษา และ 7)
การประเมิน ผลการดาเนิ นงานวิชาการ เนื่องจากมีความสอดคล้องต่อการบริหารงานวิช าการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลทั่วไป
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบ
หลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ดาเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) สาหรับจานวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กลุ่ม
และกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดาเนิน การ
รวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
มัธ ยมศึกษาได้ ขั บ เคลื่ อนต่ อ ไปอย่ างมี คุ ณภาพและเป็ น ไปตามมติ ข องสภาการศึ ก ษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จึงกาหนดมาตรการระยะสั้นในการดาเนินงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวกาหนดให้จัดตั้ง
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ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและกาหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพความสาเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและ
ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาแนวทางการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ป ระสานงานการจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกาหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 61 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จานวน 29 โรงเรียน154
ข้อมูลโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน มีผู้บริหาร จานวน 79
คน ครู จานวน 1,576 คน พนักงานราชการ จานวน 61 คน นักเรียน จานวน 33,823 คน ห้องเรียน
จานวน 986 ห้อง และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม มีผู้บริหาร จานวน 75 คน ครู จานวน 1,680 คน
พนั กงานราชการ จ านวน 31 คน นักเรียน จานวน 35,757 คน ห้ องเรียน จานวน 1,064 ห้ อง
ภาพรวมโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 61 โรงเรียน มี
ผู้บริหาร จานวน 154 คน ครู จานวน 3,256 คน พนักงานราชการ จานวน 92 คน นักเรียน จานวน
69,580 คน และห้องเรียน จานวน 2,050 ห้อง
โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
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โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนบางแม่หม้าย “รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์”
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จานวน 29 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)155
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, "แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563," 2563, 11-16.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ทาการวิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เพื่อนามาเป็นแนวความคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศ
องค์การสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรี ย งค่ามัช ฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อยดังนี้ ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในต่ อองค์ก าร ด้าน
โครงสร้ างองค์การ ด้านการสนั บ สนุน ด้านรับผิ ดชอบ ด้านการให้ รางวัล ด้านมาตรฐานงานการ
ปฏิบัติงาน ด้านความอบอุ่น ด้านความเสี่ยงของงาน และด้านการยอมรับความขัดแย้ง ตามลาดับ 2)
คุณภาพชีวิตการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการด้าน
สั งคม ด้านประชาธิป ไตยในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
จั ง หวะชี วิ ต ด้ า นการให้ สิ่ ง ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม และด้ า นการเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
ตามลาดับ 3) บรรยากาศองค์การโดยภาพรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01156
มนตรี ศรีจันทร์อินทร์ ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี - ตราด ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของ
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 17 จันทบุรี -ตราด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ พบว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่
จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านเป็น
แบบอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ จาแนกตามประสบการณ์การ
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ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา, "บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง.
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ท างานโดยรวมและรายด้ า นแตกต่า งกั นอย่ า งไม่ มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ยกเว้ น ด้ า นเป็น แบบอย่าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05157
กั ณ ฑ์ อ เนก สุ ภั ท รศั ก ดา ศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ ความรับผิดชอบ รางวัล ความ
อบอุ่น การสนับสนุน อัตลักษณ์องค์การ และความเสี่ยง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย คุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของบุคลากร ประสิทธิภาพ
บุคลากร การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และกระบวนการบริหาร และ 3) บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ (X2) รางวัล (X3) การสนับสนุน (X5) และอัตลักษณ์องค์การ
(X6) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) โดยสามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ
80.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ Ytot = 0.53 + 0.25X5
+ 0.28X2 + 0.21X6 + 0.15X3158
ณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่าโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับดี 4) ความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับปานกลาง และบรรยากาศองค์การ
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดี ได้แก่ ด้าน
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มนตรี ศรีจันทร์อินทร์, "บรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี -ตราด" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง.
158 กั ณ ฑ์ อ เนก สุ ภั ท รศั ก ดา, "บรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม," วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 6, 24 (2561): 211-219.
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ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับการให้ รางวัล และด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยมีอานาจในการพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ 67.30159
ชาญณรงค์ แสงพันตา ได้ทาการศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี160
ปารวั ณ รั ต นทองคง ได้ ท าการศึ ก ษาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารกั บ บรรยากาศองค์ ก ารของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดั บ
มาก 2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในทางบวกในระดับ
มาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01161
ธิดา ทองแย้ม ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดั บ มาก 2)
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านขนาดและ
โครงสร้างขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ
159

ณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์, "ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18"
(วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2561), ง.
160 ชาญณรงค์ แสงพั น ตา, "บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9," วารสารศึกษาศาสตร์ มมร 7, 2
(2562): 219.
161 ปารวัณ รัตนทองคง, "ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9," วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 10, 2 (2562): 751.
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ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01162
พัชชานันท์ โภชฌงค์ ได้ทาการศึกษาบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของ
โรงเรี ย นสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากสูงไปต่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เป้าหมายขององค์การ
เครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร แบบของความเป็นผู้นา ความซับซ้อนของระบบ ยกเว้นด้านขนาดและ
โครงสร้างขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากสูงไปหาต่า ดังนี้ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและลาดับสุดท้าย
คือ ความสามารถในการผสมผสาน และ 3) บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01163
สุนิสา เนาวรัตน์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน วั ฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมของผู้บริหารในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2)
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและพฤติกรรมของผู้บริหาร
โดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ บรรยากาศองค์ก ารของโรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง164
162

ธิดา ทองแย้ ม , "ภาวะผู้ นาของผู้ บ ริห ารกั บบรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ยนสั ง กั ด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1," วารสารการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 10, 2 (2562): 698.
163 พัชชานันท์ โภชฌงค์, "บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 3" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), ง.
164 สุนิสา เนาวรัตน์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563), ง.
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สุภัสสร ชูประยูร โสภณ เพ็ชรพวง และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ศึกษาบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงสร้างองค์การ ความอบอุ่นและการให้
การสนับสนุน การยอมรับความขัดแย้ง การให้รางวัลตอบแทน การเป็นอิสระ และการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ 2) ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนและเตรียมการสอน ความรู้
ความสามารถของครู การใช้สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล และ 3) ผลการ
วิเคราะห์ บ รรยากาศองค์ การที่ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิภ าพการสอนของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านการยอมรับ
ความขัดแย้ง ด้านการให้รางวัลตอบแทน ด้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ และด้านความอบอุ่นและ
การให้ การสนั บ สนุ น ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการสอนของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลาดับ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
สอนของครู ได้ร้อยละ 98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05165
ทินพันธ์ บุญธรรม ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดั บ มาก 2)
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01166
165

สุ ภั ส สร ชู ป ระยู ร โสภณ เพ็ ช รพวง และ สถาพร สั ง ข์ ข าวสุ ท ธิ รั ก ษ์ , "การศึ ก ษา
บรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการสอนของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ," วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 12, 3 (2563): 152-170.
166 ทิ น พั น ธ์ บุ ญ ธรรม, "การบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9," วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 1 (2557): 45.
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เขษมสร โข่งศรี ศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลต่อการบริหารงานวิช าการของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการแนะแนว 2) ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยมาก
คือ ด้านครูผู้สอนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเรียงลาดับ ดังนี้ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (r = 0.766) ด้านการจัดการ
งบประมาณ (r = 0.445) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน (r = -0.416)
ด้านความพร้ อมของอาคารสถานที่ (r = -0.300) ด้านผู้ บริห าร (r = 0.066) ด้านครูผู้ ส อน (r = 0.030) เมื่ อ ใช้ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว่ า มี ก ลุ่ ม ตั ว แปร 4 ตั ว ที่ มี นั ย ส าคั ญ ของการ
พยากรณ์การบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (X6) ด้านครูผู้สอน (X4) ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการ
มีส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นกับ ชุมชน (X1) โดยกลุ่ มตัว แปรเหล่านี้มีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ
66.70167
มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ มาก 2) การบริห ารงานวิช าการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
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เขษมสร โข่งศรี, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41," in รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิช าการน าเสนอผลงานวิจั ย ระดับ ชาติและนานาชาติ Proceedings, ed. เครือข่ายบัณฑิตศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (นครสวรรค์: สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์, 2558), 131-145.
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ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01168
สุรชาติ กาลังฤทธิ์ ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริ หารวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้ นาทางวิชาการ สมรรถนะขององค์การ
บรรยากาศของโรงเรียน การบริหารการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียน
และ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนแบบสนิท
ค่ า สถิ ติ ( χ2= 44.09, p-value = 0.88, df = 56, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96,
Largest Standardized Residual = 2.67, CN = 822.40) ปัจจัยที่มีอิทธิทางตรงต่อคุณภาพการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนสูงที่สุด ได้แก่ ภาวะผู้นาทางวิชาการบรรยากาศของโรงเรียน และการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ สมรรถนะขององค์การ และอิทธิพลรวม ได้แก่ ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาค่าอานาจ
การพยากรณ์ พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการ สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารการจัดการเรียนรู้ ได้ร้ อยละ 85 สาหรับภาวะผู้นาทาง
วิชาการ สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารการจัดการเรียนรู้ สามารถ
ร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของคุณภาพการบริห ารวิช าการได้ร้อยละ 63 ส่ ว นภาวะผู้นาทาง
วิชาการ และสมรรถนะขององค์การ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของบรรยากา ศของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 61 ตามลาดับ169
ปิยนาถ ธนพรวรกุล ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการบริหารการจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
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มณีรั ตน์ กมลพัฒ นานันท์ , "การตัดสิ นใจของผู้บริห ารกับการบริหารงานวิช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), ง.
169 สุรชาติ กาลังฤทธิ์, "การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23,"
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13, 62 (2559): 27-37.
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ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการศึกษา ด้านการประกันคุณลักษณะการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการ
วางแผนวิชาการ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 2)
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ข องผู้ เรียนในโรงเรียนสั ง กัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่ มกรุงธนเหนือ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด170
เกตกนก สวยค้ า ข้ า ว ได้ ท าการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า การบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอยู่ในระดับปานกลาง
6 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน171
นิว ตาคม ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริ ห าร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก และ 3) การตั ด สิ น ใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
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ปิยนาถ ธนพรวรกุล, "การบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), ง.
171 เกตกนก สวยค้าข้าว, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), ง.
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บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01172
วรรณวิ ษ า จี น ไฝ ได้ ท าการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ด้าน คือ
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรี ยน และอยู่ในระดับมากจานวน 16 ด้าน โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรี ย น การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การวางแผนงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษา การ
พัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การแนะแนว
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่ น การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามลาดับ
2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน คุณภาพโดยทั่วไป ความพึงพอใจในการทางาน การขาดงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามลาดับ และ 3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน173
สุ พ ล พรเพ็ ง ได้ ท าการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการกั บคุ ณ ภาพผู้ เรี ยนในโรงเรี ยนสั งกัด
กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม กรุ ง ธนใต้ ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การวัดผลประเมินผลการ
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นิ ว ตาคม, "การตั ด สิ น ใจกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), ง.
173 วรรณวิ ษ า จี น ไฝ, "การบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ กษา
จั ง หวั ด นครปฐม" (วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), ง.
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เรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน และระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านวางแผนงานวิชาการ ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 2) คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก174
รสสุคนธ์ หนูงาม ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาแบบบูรณาการของผู้บริห ารกับการปฏิบัติ งาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัยพบว่า 1)
ภาวะผู้นาแบบบูรณาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ภาวะผู้นาแบบ
บูรณาการของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01175
จันจิรา น้าขาว ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย คือ การทางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ การร่วมมือกันแก้ปัญหา การ
ตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน การจินตนาการสร้างภาพอนาคตที่ควรเป็น การรวบรวมวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล และการใช้คาถาม และ 2) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
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สุพล พรเพ็ง, "การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร กลุ่ ม กรุ ง ธนใต้ " (วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), ง.
175 รสสุคนธ์ หนูงาม, "ภาวะผู้นาแบบบูรณาการของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10," วารสารการบริหารการศึ กษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 2 (2561): 219.
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นิเทศการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การ
วางแผนงานด้านวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาหรือ
การดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การส่งเสริ มชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา176
ธนเดช กิจศุภไพศาล ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนภาษาจีน
ตามการรับรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมี
การรับรู้ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนภาษาจีนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ครูที่มีวุฒิการศึกษา
และต าแหน่ ง ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ในการบริห ารงานวิช าการไม่ แ ตกต่า งกั น ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ใน
ตาแหน่งงานต่างกันมีการรับรู้ในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการนิเทศภายในไม่
แตกต่างกัน ครู ที่ป ฏิบั ติงานในขนาดของสถานศึกษาต่างกันมีการรับรู้ในการบริห ารงานวิช าการ
แตกต่างกัน177
สราวุธ แช่มช้อย ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ มากทั้ง 17 ด้าน โดยเรี ย งล าดับค่ามัช ฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ การพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อ
ใช้ ใ นสถานศึ ก ษา การแนะแนว การนิ เ ทศการศึ ก ษา การวางแผนงานด้ า นวิ ช าการ การวั ด ผล
ประเมิน ผล และดาเนิ น การเทีย บโอนผลการเรียน การพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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จันจิรา น้าขาว, "ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562), ง.
177 ธนเดช กิจศุภไพศาล, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนภาษาจีน
ตามการรั บ รู้ ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1," วารสารการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 10, 2 (2562): 78.
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ทางวิ ช าการ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่ จัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา การวิจั ย เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒ นาหรือ ดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และ 2)
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิ ชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นดังนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และวางแผนการดาเนินงานวิชาการของสถานสึกษา และมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษา178
อธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ รั ต น์ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ
สะสมเท่ากับ 0.75 สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ร้อย
ละ 57179
พุทธชาติ ศรีสุทธี ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 16 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
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สราวุธ แช่มช้อย, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562), ง.
179 อธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ รั ต น์ , "ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562), (1).

73
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การแนะแนว การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบัน อื่นที่จัดการศึกษา การวางแผนด้านวิช าการ การวิจัยเพื่อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีค วามเข้มแข็งทาง
วิชาการ180
ไพลิ น พิงพิทยากุล ได้ศึกษาการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย นเบญจมราชู ทิ ศ ราชบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี มี 12 ประการ เช่น สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะชีวิตที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นต้น181
โสธิยา ม่วงจาบ ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากจานวน 16 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ ใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการจัดระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านการพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการ
แนะแนว ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา และอยู่ ในระดับ ปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใน
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พุทธชาติ ศรีสุทธี, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)"
(การค้ น คว้ า อิ ส ระการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), ง.
181 ไพลิ น พิ ง พิ ท ยากุ ล , "การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ ราชบุ รี ,"
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1 (2563): 82.
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สถานศึกษา 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ ควรดาเนินการ
ดังนี้ ให้ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการวางแผนการนิเทศ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อนามากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และวัดผลประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูมีการ
ทาวิจัย มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการให้แก่ชุมชน ครูมีความรู้
ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี182
ชนกานต์ เอี่ ย มสะอาด และ สถิ ร พร เชาวน์ ชั ย ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัย พบว่ า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้ บ ริ ห าร อยู่ ในระดับ มาก 2) ระดับประสิ ทธิผ ลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธ ยมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริ ห ารงานวิ ช าการกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกเป็น ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.291- 0.700 และ 4) ผลการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จานวน 2 ตัว ได้แก่ ความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (X5) และการจัดแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.736 มีอานาจพยากรณ์ (R2)
ได้ร้อยละ 54.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.413183
สุพิชชา มากะเต ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน คุณลักษณะงานวิชาการ พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและการบริหารนวัตกรรม
การเรียนรู้งานวิชาการของโรงเรียน แต่ละปัจจัยมีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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โสธิยา ม่วงจาบ, "แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ," วารสารการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1 (2563): 67-68.
183 ชนกานต์ เอี่ ย มสะอาด และ สถิ ร พร เชาวน์ ชั ย , "ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก," Journal of Roi Kaensarn
Academi 6, 6 (2564): 89-90.
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2) โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ
คุณลักษณะงานวิช าการ และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการบริห ารโรงเรียน
มัธยมศึกษา การบริหารนวัตกรรมการเรียนรู้งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา และประสิทธิผล
การบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การปฏิรูประบบการเรียนรู้ และปรัชญาและเป้าหมาย ตัวแปรแฝง
ภายนอกคุณลักษณะงานวิชาการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ และ
การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ตั ว แปรแฝงภายในพฤติ ก รรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การบริหารทรัพยากรภายใน ประสิทธิภาพบุคลากร
ทางการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนสังคมครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวแปรแฝงภายในการบริหารนวัตกรรมการเรียนรู้งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะกายภาพ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมองค์ความรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลการบริหารจัดการงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผลสัมฤทธิ์การเรียน การวัดและประเมินผล การประยุกต์และนาไปใช้และประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 3) โมเดลปั จ จั ยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไคสแควร์ ( χ2)
เท่ากับ 222.16 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (χ2/ df) เท่ากับ 1.105 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ
0.98 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้184
งานวิจัยต่างประเทศ
อึ น -จี และ ซั น ยั ง (Eun-Jee and Sunyoung) ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง การ
แบ่ ง ปั น ความรู้ บรรยากาศองค์ ก าร และการเรี ย นรู้ ผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ บรรยากาศของการแบ่ ง ปั น ความรู้ และองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
นอกจากนี้ บรรยากาศองค์ ก ารมี ความสั ม พันธ์ ในเชิ งบวกกั บ พฤติ ก รรมการแบ่ งปั นความรู้ โดย
184

สุพิชชา มากะเต, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตภาคกลาง," e-Journal of Education Studies, Burapha
University 3, 2 (2564): 19.
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พฤติกรรมการแบ่ งปัน ความรู้มีผลต่อความเป็น องค์การแห่ งการเรียนรู้และยังเป็นสื่ อกลางในการ
เชื่อมโยงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้185
เคา (Kao) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางาน และพฤติกรรมการเป็นพลเมือง
องค์ ก ารที่ มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและ
บรรยากาศองค์การในสมาชิกตรวจคนเข้าเมือง งานวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแสดงให้
เห็นอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อบรรยากาศองค์การ โดยลักษณะการทางานที่เน้นองค์ความรู้
(knowledge-oriented work characteristics, KOWCs) มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิ ทธิภ าพใน
ตนเองและส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็นพลเมืองในองค์การ (organizational citizenship behavior,
OCB) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ในทานองเดียวกันประสิทธิภาพในตนเองยังสามารถ
ส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมความเป็นพลเมืองในองค์การที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การผลลัพธ์ขึ้นกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ของแต่
ละบุคคล186
ดักลาส และ คณะ (Douglas and Others) ศึกษาบทบาทของบรรยากาศองค์กรต่อความ
พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ สภาพการดาเนินงานแบบ Lean Six Sigma ของสถาบันการจัดการ
เคนยา (KIM) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากการสารวจในแต่ละมิติส่วนใหญ่มีค่าทางบวก ชี้ให้เห็นว่า
บรรยากาศของสถาบันการจัดการเคนยา (KIM) มีความพร้ อมต่อการก้าวเข้าสู่สภาพการทางานที่
มุ่งเน้นการขจัดข้อบกพร่องในการดาเนินงาน (Lean Six Sigma, LSS) อย่างไรก็ตามช่วงคะแนนในแต่
ละมิติบ่งชี้ว่า ยังคงมีความไม่เห็นพ้องกันภายในกลุ่มผู้ตอบแบบสารวจเกี่ยวกับบรรยากาศองค์ก าร
โดยรวม187
ชาฮิน นัฟท์ชาลี และ พูล (Shahin Naftchali and Pool) ศึกษาการพัฒนาแบบจาลองสาหรับ
อิทธิพลของการรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ก ารที่มี ต่ อพฤติกรรมการเป็ นพลเมื อ งในองค์ก รและผลการ
185

Kim Eun-Jee and Park Sunyoung, "Transformational leadership, knowledge
sharing, organizational climate and learning: an empirical study," Leadership &
Organization Development Journal 41, 6 (2020): 761-775.
186 Rui-Hsin Kao, "The relationship between work characteristics and changeoriented organizational citizenship behavior: A multi-level study on transformational
leadership and organizational climate in immigration workers," Personnel Review 4 6 ,
8 (2017): 1890-1914.
187 Jackie Douglas and others, "The role of organisational climate in readiness
for change to Lean Six Sigma," The TQM Journal 29, 5 (2017): 666-676.
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ดาเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับบรรยากาศองค์ก ารมีอิทธิพลต่อ
การเพิ่มลักษณะของพฤติกรรมการทางานของคนในองค์การ รวมถึงผลการดาเนินงานขององค์ก าร
และในทานองเดียวกัน พฤติกรรมการทางานของคนในองค์การมีผลในเชิงบวกและมีนัยสาคัญต่อผล
การดาเนินงานขององค์การ ผลการสารวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์ก ารมีผล
ต่อผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ขององค์การ (เช่น การเงิน ลูกค้า การเรียนรู้และการเติบโต และ
กระบวนการภายใน) นอกจากนี้ อิทธิพลของบรรยากาศองค์ก ารที่มีต่อด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของการ
ปฏิบัติงาน ยกเว้น ด้านกระบวนการภายใน188
ฟอง งาน และ โล (Vong Ngan and Lo) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บรรยากาศขององค์ ก ารกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและความตั้งใจในการปฏิบัติงานต่อของสมาชิก จากเขต
บริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความเครียดของสมาชิกที่ทางานในองค์กร
ที่มีบรรยากาศขององค์ก ารที่ไม่มีการเอื้ออานวยความสะดวกในการทางาน ทาให้ สมาชิกขาดความ
ปรารถนาที่จะทางานอยู่ในองค์การต่อ ต่างจากสมาชิกที่ทางานในองค์กรที่มีบรรยากาศองค์ก ารที่
เอื้ออานวย189
อาหมาด จาสิมัดดิน และ คี (Ahmad Jasimuddin and Kee) ศึกษาบรรยากาศขององค์กร
และความพึ ง พอใจในงาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ของ
บรรยากาศในองค์การและความพึงพอใจในงานโดยใช้ลักษณะบุคลิกภาพเป็น ตัวควบคุม ผลการวิจัย
บ่ งชี้ว่ามีการควบคุม หรื อกลั่ น กรองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลั กษณะบุคลิ กภาพ ต่ อความสั มพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การที่มีลักษณะชัดเจนและความพึงพอใจในงาน190
188

Arash Shahin, Javad S. Naftchali, and Javad K. Pool, "Developing a model
for the influence of perceived organizational climate on organizational citizenship
behaviour and organizational performance based on balanced score card,"
International Journal of Productivity and Performance Management 63, 3 (2014):
290-307.
189 Louis Tze-Ngai Vong, Henrique Fátima Boyol Ngan, and Patrick Chun-Pong
LO, "Does organizational climate moderate the relationship between job stress and
intent to stay? Evidence from Macau SAR, China," Journal of Chinese Human
Resource Management 9, 1 (2018): 2-20.
190 Kamarul Z. Ahmad, Sajjad M. Jasimuddin, and Wang L. Kee, "Organizational
climate and job satisfaction: do employees’ personalities matter?," Management
Decision 56, 2 (2018): 421-440.
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ยามินฟิรูซ นูชินฟาด และ ไซเมียน (Yaminfirooz Nooshinfard and Siamian) ได้ศึกษา
แบบจาลองสมการโครงสร้างของบรรยากาศองค์การในห้องสมุดวิชาการของอิหร่าน พบว่า ค่า t ของ
การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดของการประเมินว่าขั้นตอนการ
ดาเนินงานห้องสมุดเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยใช้มุมมองของผู้รับบริการ (ClimateQUAL) มีผล
ต่อบรรยากาศองค์การอย่างมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว นั้นพบว่า
บรรยากาศทางจิตวิทยา มีค่า 5.24 บรรยากาศทางนวัตกรรม มีค่า 5.06 และบรรยากาศของความ
เป็นผู้นา มีค่า 4.93 ซึง่ มีผลต่อบรรยากาศองค์การของห้องสมุดในระดับสูง191
คาเซเคนเด และ คณะ (Kasekende and Others) ได้ศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน
ทางสั ง คมต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบรรยากาศองค์ ก ารและข้ อ ตกลงทางใจ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ตรวจสอบผลปฏิสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การและการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวิธีที่พวกเขาหลอม
รวมอันส่งผลต่อข้อตกลงทางใจ ในการบริการสาธารณะ ประเทศยูกันดา ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของ
ผลกระทบด้านบรรยากาศองค์การต่อข้อตกลงทางใจ ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนทางสังคม ชี้ให้เห็นว่า
เป็นไปตามข้อสันนิษฐานของผู้วิจัย192
ดาโม ฮาหมิด และ ชารีฟ (Damoe Hamid and Sharif) ได้ศึกษาผลของบรรยากาศองค์กรที่
มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลและผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
ของลิเบีย พบว่า องค์การที่นาแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และรางวัล และมีการวางแผนทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้เกิด ผลลัพธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีนัยสาคัญ การค้นพบยังบ่งชี้ว่า การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และ
การพัฒนา ไม่สามารถทานายผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้ ในที่สุดผลการศึกษาพบว่า
อิทธิพลของมิติการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน และรางวัล ในผลการดาเนินงานขององค์ก ารนั้น เป็นผลมาจากการมีบรรยากาศของ
องค์การ ในทางกลับกัน บรรยากาศองค์การไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่
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Mousa Yaminfirooz, Fatemeh Nooshinfard, and Hasan Siamian, "Structural
equation model of organizational climate in Iranian academic libraries," The Electronic
Library 33, 5 (2015): 943-958.
192 Francis Kasekende and others, "The interaction effect of social exchanges
on the relationship between organizational climate and psychological contract,"
Leadership & Organization Development Journal 36, 7 (2015): 833-848.
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การสรรหา การคัดเลื อก การฝึ กอบรม และการพัฒ นา ขององค์ก รในลิ เ บีย และอาจเป็ นเพราะ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในลิเบียในปัจจุบัน193
แชนเกอร์ และ คณะ (Shanker and Others) ได้ทาการศึกษาผลของพฤติกรรมในการทางาน
เชิงนวัตกรรมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การสาหรับนวัตกรรมและประสิทธิภ าพ
องค์การ จากการสารวจข้อคิดเห็นของผู้บริหาร จานวน 202 คน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมในการ
ทางานเชิงนวัตกรรมมีบทบาทเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์ก ารสาหรับ
นวัตกรรมและประสิทธิภาพองค์การ194
อัล-กูรดี เอล-ฮัดดาดีฮ์ และ เอลดาบี (Al-Kurdi El-Haddadeh and Eldabi) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์การต่อการแบ่งปันความรู้ โดยผลการสารวจจากผู้ร่วมให้ข้อมูล จานวน 257 คน ระบุ
ว่าบรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวปฏิบัติของการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกภายใน
องค์การ นอกจากนี้ ภาวะผู้นาและความไว้วางใจในองค์ก ารยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การแบ่ ง ปั น ความรู้ ด้ ว ย การค้ น พบนี้ บ่ ง ชี้ ว่ า จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบขององค์ ก ารและ
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ เพื่อทาความเข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ภายใน
องค์การ195
ทอมพ์สัน (Thompson) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือในการบริหาร
วิชาการ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสารวจการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาที่แสดงออกผ่าน
การตัดสินใจในวัฒนธรรมความเป็นผู้นาที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยเผยให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ผู้ร่วมให้ข้อมูลแสดงออก ได้ แก่ 1) ธรรมชาติของการทางานร่วมกัน พบว่า เป็นการ
สร้ า งความอึ ด อั ด สร้ า งความรู้ สึ ก ของการท างานเป็ น ที ม และสร้ า งความยากล าบาก 2) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในกระบวนการ พบว่า สมาชิกในทีมเริ่มเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น
193

Fathi M.A. Damoe, Kamal Hamid, and Mohmad Sharif, "The mediating effect
of organizational climate on the relationship between HRM practices and HR outcomes
in the Libyan public sector," Journal of Management Development 36, 5 (2017): 626643.
194 Roy Shanker and others, "Organizational climate for innovation and
organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior," Journal
of Vocational Behavior 100 (2017): 67-77.
195 Osama F. Al-Kurdi, Ramzi El-Haddadeh, and Tillal Eldabi, "The role of
organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher
education," International Journal of Information Management 50 (2020): 217-227.
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และกระบวนการนี้ก็สร้างความสนุกในการปฏิบัติงานมากขึ้น และ 3) เสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการ พบว่า เกิดลักษณะของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังอย่างกระตือรือร้น
รวมถึงการใช้ประสบการณ์ในการนาด้านอื่น ๆ ในโรงเรียน196
กัทแมน (Gutman) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การย้อนหลังมุมมองของอาชีพช่วงแรกที่ทาให้ พบจุด
สังเกต 3 ประการในกรสร้างความยืดหยุ่นของการบริหารงานวิชาการในหมู่ผู้อานวยการวิทยาลัย
ฝึกอบรมครูชาวอิสราเอล การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงมุมมองย้อนหลังในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่อาชีพ
ผู้อานวยการในหน่วยงาน Israeli Teacher Training College (TTC) โดยเน้นที่ประเด็นการชักนาเข้า
สู่ตาแหน่งเกี่ยวกับการบริหารวิชาการครั้งแรกของพวกเขา การวิเคราะห์เรื่องราวชีวิต 10 เรื่อง เผยให้
เห็นจุดสังเกต 3 ประการ ที่มีส่วนในการสร้างหรือขัดขวางความยืดหยุ่นในการบริหารงานวิชาการ
ได้แก่ 1) ขั้นการเหนี่ยวนา 2) ขั้นการปรับตัว และ 3) ขั้นการรวมกลุ่ม ในขณะที่ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3
ถูกกาหนดด้วย ‘Pygmalion Effect’ (ผลกระทบจากความเชื่อและความหวัง) และความสามารถใน
การสร้างรูปแบบความเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการปรับตัว (ขั้นที่ 2) ถูกมองว่าเป็นขั้นที่
ขัดขวางการพัฒ นาความยื ดหยุ่ น การค้นพบนี้ ยังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องความ
ยืดหยุ่นในบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันและยังมีการพิจารณาถึงความสามารถในการนาไปใช้กับ
วัฒนธรรมองค์กรของ TTC ของอิสราเอล197
ชมาลิง และ ลินตัน (Schmaling and Linton) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับนักจิตวิทยาและการ
บริหารวิชาการ พบว่ า ภูมิหลังหรือความเป็นมาของนักจิตวิทยาทางวิชาการแต่ละคน อาจเป็นการ
เสริมสร้างพวกเขาให้พร้อมสาหรับการบริหารงานวิชาการหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเข้าใจและการ
ทางานกับผู้คน การรู้จักจัดลาดับความสาคัญความต้องการของผู้อื่นรวมถึงความต้องการของสถาบัน
หรือหน่วยงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักจิตวิทยาจานวน 6 คน ที่ทาหน้าที่ในการบริหารที่หลากหลาย
บทบาท ตั้งแต่ร องประธานในแผนกโรงเรียนแพทย์ไปจนถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลั ยที่ มี ศู น ย์
สุขภาพด้านวิชาการสะท้อนให้เห็นถึง เส้นทางสู่การบริหารของพวกเขา การเตรียมความพร้อมสาหรับ
บทบาทการบริหาร และความเหมือนกันและความแตกต่างระหว่างชุดงานและทักษะของผู้ให้บริการ

196

Bradley C. Thompson, "Collaborative Action Research In Academic
Administration," West East Journal of Social Sciences 8 (2019): 227-252.
197 Mary Gutman, "Retrospective view of the early career: three landmarks in
building resilience in academic administration among Israeli teacher training college
principals," Journal of Educational Administration and History 52, 2 (2019): 165-177.
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ด้านสุขภาพนักจิตวิทยากับชุดงานและทักษะที่จาเป็นสาหรับบทบาทการบริหารและการเป็นผู้นาใน
ระดับที่สูงขึ้น198
สรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พร้อมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บรรยากาศ
องค์ ก าร หมายถึ ง กระบวนการการรั บ รู้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มของสมาชิ ก ในองค์ ก ารที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางานขององค์การนั้น เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมและเจตคติของ
สมาชิกองค์การและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์ ก ารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ารมี ค วามแตกต่ า งจากองค์ ก ารอื่ น โดยบรรยากาศองค์ ก ารมี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานภายในองค์การ มีผลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยบรรยากาศ
องค์ ก าร ตามแนวความคิ ด ของ โคเพลแมน บรี ฟ และ กั ส โซ (Kopelman Brief and Guzzo)
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (goal emphasis) การให้ความสาคัญใน
วิธีปฏิบัติงาน (means emphasis) การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation) การให้การ
สนับสนุนในงาน (task support) และ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional
support) การบริหารงานโรงเรียนที่มีความสาคัญและเป็นหัวใจหลักคือ การบริหารงานวิชาการ ซึ่ง
การบริหารงานวิชาการเป็นการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการตามที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ แบ่ง
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 7 งาน ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงาน
วิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน การแนะแนวการศึกษา และ การประเมินผลการ
ดาเนินงานวิชาการ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการภายในองค์การที่มีบรรยากาศองค์การสนับสนุนการ
ดาเนินงาน จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจั ยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 3) บรรยากาศองค์การทีส่ ่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) โดยใช้ โ รงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีระบบ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
จัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา ปัญหา ศึกษา
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจัยด้วยขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นาเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ คณะกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อ งตามหลั กวิช าการและปรั บปรุงข้ อบกพร่อ งตาม
คาแนะนาที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ ข้อเสนอแนะและจัดพิมพ์รายงานการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาหนด
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้ว ย แผนแบบของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) ที่ มี แ ผนแบบการวิ จั ย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental
case study) ซึ่งเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม ตัวแปรที่ศึกษา และข้อมูลที่
ได้รับการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 3
O

R

X

R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการศึกษา
แผนภูมิที่ 3 แผนแบบของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 จานวนทั้งสิ้น 61 โรง จาแนกเป็นโรงเรียน จังหวัดนครปฐม 29 โรง และโรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี
32 โรง
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 56
โรง ซึ่งได้มาโดยเปิดตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน 199 (Krejcie and
Morgan) และเลือกตัวอย่างโดยวิธี การสุ่ มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) โดย
แบ่งประเภทจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อานวยการโรงเรียน 2) รอง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 4) ครู รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 224 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียน ประชากร กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล (คน)
สังกัด
(โรง)
ตัวอย่าง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่ม
โรงเรียน
โรงเรียนหรือ
สพม.9
(โรง)
สาระการ
หัวหน้าฝ่าย
เรียนรู้

รวม
ครู (คน)

วิชาการ

สุพรรณบุรี
นครปฐม
รวมทั้งสิ้น

32
29
61

29
27
56

29
27
56

29
27
56

29
27
56

29 116
27 108
56 224

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรพื้นฐาน 2) ตัวแปรต้น
และ 3) ตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง หน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การตามแนวคิดของ โคเพลแมน
บรีฟ และ กัสโซ (Kopelman Brief and Guzzo) ดังนี้
199 Robert

V. Krejcie and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size for
Research Activities," Educational and Psychological Measurement 30, 3 (1970): 607610.
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2.1 การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (goal emphasis : X1) หมายถึง การจัดการหรือ
การบริหารที่ทาให้เกิดการรับรู้หรือรู้ได้เกี่ยวกับชนิด ลักษณะ ของผลลัพธ์หรือสิ่งที่เป็นผลจากการ
ดาเนินการของโรงเรีย น และมาตรฐานต่าง ๆ ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ
วางแผนในการกาหนดเป้าหมาย ประเมินสถานการณ์เพื่อระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
และกาหนดมาตรฐานของผลลัพธ์ที่ต้องการ และกาหนดมาตรฐานวิธีการในการดาเนินงานตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนรับรู้และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย
ของโรงเรียน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเป้าหมาย
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนถูกคาดหวังให้
ปฏิบัติงานจนเกิดความสาเร็จลุล่วง เป้าหมายที่โรงเรียนเน้นมี 2 ลักษณะ คือ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และเป้าหมายเชิงปริมาณ ซึ่งความแตกต่างของโรงเรียนขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนเป็น
สาคัญ
2.2 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (means emphasis : X2) หมายถึง การจัดการ
หรือการบริหารที่ทาให้เกิดการรับรู้หรือรู้ได้เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงานของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน ด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนเพื่อ
จัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน หรือวิธีการดาเนินงาน รวมถึงการกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แต่ละงานอย่างชัดเจน มีการประกาศใช้ หรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนรับรู้
และเข้าใจตรงกัน มีการจัดการประชุม หรืออบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ก ารประเมิ น และน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนถูกคาดหวังให้นาไปใช้ใน
การดาเนินงานของแต่ละงาน
2.3 การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation : X3) หมายถึง การจัดการหรือ
การบริหารที่เกี่ยวกับการให้รางวัลที่มีความหลากหลายในโรงเรียน ที่ทาให้รับรู้ได้ว่าการให้รางวัล ที่
มอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนดังกล่าวนี้ เป็นการให้รางวัลตอบแทนบนพื้นฐานของการพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานจริงของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนแต่ละงาน โดยอาจเป็นการให้รางวัลตอบแทนจาก
ผลการปฏิบัติงานที่สังเกตได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
พัฒนา และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการดาเนินการให้
รางวัล โดยมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนทราบถึงเกณฑ์การได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานในแต่
ละงาน แต่ละรูปแบบรางวัลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการประกาศผลการประเมินและให้รางวัลให้
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน
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2.4 การให้ การสนั บ สนุนในงาน (task support : X4) หมายถึง การจัดการหรือการ
บริหารที่เกี่ยวกับการที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนรับรู้ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้น ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับ
การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการ และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการที่โรงเรียนแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
บริการต่าง ๆ แก่งานทุก ๆ ด้าน โดยโรงเรียนมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน
ในการจัดสรรงบประมาณ และมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือ มี ความพร้อมต่อการใช้งาน และมีการ
ตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีเป็นระยะ
2.5 การสนั บ สนุ น ทางด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (socioemotional support : X5)
หมายถึง การจัดการหรือการบริหารที่เกี่ยวกับการที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนรับรู้ได้ว่าสวัสดิการหรือการ
สังคมสงเคราะห์ของพวกเขาได้ถูกรักษาไว้หรือทาให้เห็นว่ายังคงมีอยู่ และการที่โรงเรียนแสดงให้เห็น
ถึงความโอบอ้อมอารี ความเอาใจใส่ การเห็นความสาคัญ ในมนุษยธรรมทั่วไปในการบริหารจัดการ
โดยโรงเรียนมีการวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีการสารวจความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรี ยนด้านต่าง ๆ มีการตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดสวัสดิการให้ แก่
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีการให้ความสาคัญในการมอบหมายงานตามความถนัด มีการจัดหาและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการสนับสนุ นและรองรับสมาชิกโรงเรียนผู้ที่จาเป็นต้องรับ
การดูแลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีการประเมินผลการจัดสวัสดิการและการสนับสนุนสมาชิก โรงเรียน
เป็นระยะ
3 . ตั ว แ ป ร ต า ม ( Ytot) เ ป็ น ตั ว แ ป ร ที่ เ กี่ ยว กั บ ก า รบ ริ ห า รง าน วิ ช า ก ารของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การวางแผนงานวิชาการ (Y1) หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
ปฏิบั ติของทางราชการที่เกี่ย วข้องกับงานวิช าการเพื่อส่ งเสริมให้ งานวิชาการเป็นระบบที่มีความ
สะดวกในการนาไปใช้ และเป็นปัจจุบัน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบ
และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทา
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการขึ้นใช้ในโรงเรียน มีการจัดทาเป็นเอกสารคู่มือการ
ดาเนินงานของครู หรือคู่มือนักเรียน และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ การมีการจัดทาและมี
แผนงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตาม
แผนงานวิชาการ มีการดาเนินตามแผนงานวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานวิชาการ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ

87
3.2 การบริหารงานวิชาการ (Y2) หมายถึง การกาหนดขอบข่ายงานวิชาการ มีแผนภูมิ
การบริ ห ารงาน มี พ รรณนางานมอบหมายงานวิ ช าการอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการ
นิ เทศภายใน และน าผลการประเมินไปพัฒ นาหลักสู ตร การจัดกลุ่ มการเรียนตามโครงสร้างของ
หลั กสู ตรให้ นั กเรี ย นมีโ อกาสได้เลื อกเรี ยนตามความต้ องการ ความถนัดและความสนใจ การตั้ง
คณะกรรมการจัดตารางสอน มีตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้ องเรียน
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามการใช้นาผลมาปรับปรุงพัฒนาการใช้ตารางสอน การ
จัดครูเข้าสอนตามตารางสอนตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การสอน มีการจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่าเสมอตามแนวปฏิบัติ
ที่โรงเรียนกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการ
เรียนรู้ การกาหนดผู้รับผิดชอบในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
ให้เกิดระบบและมีการติดตามและประเมินผลการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
ทางวิชาการ
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) หมายถึง การให้ความรู้ครูในการจัดทาหน่วย
การเรี ย นรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักฐานการนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอตรวจสอบได้ โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
มีการจัดหาและจัดทาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ มีการบารุงรักษา พัฒนาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มีการจัดสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติที่
โรงเรียนกาหนดขึ้น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและสอดคล้ องกับ
หลักสูตรโรงเรียน โดยสารวจความต้องการและเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และมี
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียน
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3.4 การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ประเภท โดยนักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการประเมิน
ความพึงพอใจ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี มีการ
สารวจความต้องการของครูและความจาเป็นของโรงเรียน มีการกาหนดแผนหรือโครงการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครูที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง การมี
การจัดบรรยากาศทางวิชาการที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่ างน้อย 5 ประเภท มีการประเมินผลการจัด
บรรยากาศทางวิชาการและมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดให้ครูนาความรู้
ไปดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย มีการให้ครู นาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครูมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ มี
การประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5) หมายถึง การ
รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีการกาหนดแนวปฏิบัติและจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการดาเนินการตามแนว
ปฏิบัติและปฏิทินที่กาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอน มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดทาคลัง
ข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน มี
เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมิ นผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีหลักฐานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่มีความถูกต้องครบถ้วน มีการรายงานผลการเรียนตาม
ระเบียบวัดผลและประเมินผล มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่าง
เรียบร้อยและปลอดภัย มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน โดยมีข้อความครบถ้วน
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ
ให้บริการทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียน
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3.6 การแนะแนวการศึ ก ษา (Y6 ) หมายถึ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการแนะแนว
การศึกษาอย่างเป็นลายลั กษณ์อักษร มีการจัดให้มีระบบในการแนะแนวทางวิชาการและวิช าชีพ
ภายในโรงเรียน มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานแนะแนวการศึกษากับงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการดาเนินการแนะแนวการศึก ษาโดยความร่วมมือ
ของครูทุกคนในโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียน มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการแนะแนวการศึกษา และมี
การประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียน
หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
3.7 การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) หมายถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การสร้างแบบประเมินผลและเกณฑ์การ
ดาเนินงานวิชาการ การการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ มีการ
ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิ น การด าเนิ น งานวิ ช าการ และมี ก ารน าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ดาเนินงานวิชาการ มีการนาผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์ โดยการประเมินผลใน
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับ
ชั้ น ในภาคเรี ย น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ 3 ขึ้ น ไป กั บ เกณฑ์ ที่ โ รงเรี ย นก าหนดขึ้ น และน าผลการวิ เ คราะห์
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) จานวน 1 ฉบับ
แบ่งเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง หน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และ
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งออกแบบเป็นลักษณะตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (Forced choice)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามแนวคิดของ โคเพลแมน
บรีฟ และ กัสโซ (Kopelman Brief and Guzzo)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale)200 โดยกาหนดค่าคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้
5 หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร / การบริ ห ารงานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ให้มีน้าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
4 หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร / การบริ ห าร งานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ มาก
ให้มีน้าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
3 หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร / การบริ ห ารงานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ให้มีน้าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
2 หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร / การบริ ห ารงานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ให้มีน้าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
1 หมายถึ ง บรรยากาศองค์ ก าร / การบริ ห ารงานวิ ช าการ อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด
ให้มีน้าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมืออย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การตามแนวคิดของ
โคเพลแมน บรีฟ และ กัสโซ (Kopelman Brief and Guzzo) และเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ย นตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552 สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แล้วสร้างแบบสอบถามเป็นกระทงคาถามตามแนวคิด แล้ว นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ขั้ น ที่ 2 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปเสนอให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น พิ จ ารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม และหาคุณภาพรายข้อ ตาม
เทคนิควิธีการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC
ตั้งแต่ 0.8 – 1.0 และนามาใช้ได้ทุกข้อ
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 8 โรง โดยผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น
32 ฉบับ
200Rensis

1961), 74.

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

91
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้ แล้วมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใช้วิธีการของครอนบาค (Cronbach)201 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.993
ขั้นที่ 5 ปรับแก้ แบบสอบถามและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 56 แห่ง เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และด้วยวิธีการรับ หรือ
ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ ส ถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ วิเคราะห์ คือ ความถี่
(frequency: f) และร้อยละ (percentage: %)
2. วิเคราะห์ระดับของบรรยากาศองค์การและการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic
mean: x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) โดยพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิต
แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)202 มีรายละเอียด ดังนี้

201Lee

J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York:
Harper & Row, 1974), 161.
202John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall, 1970), 190.
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง บรรยากาศองค์การหรือบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การหรือบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การหรือบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การหรือบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การหรือบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ บ รรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียน สั งกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (stepwise multiple regression analysis) เนื่ อ งจากสถิ ติ ช นิ ด นี้ มี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่าต้องมีหน่วยวิเคราะห์จานวนมากกว่า 200 หน่วย (ตามหลัก rule of thumb) ใน
การวิเคราะห์ครั้งนี้จึงจาเป็นต้องนาผู้ให้ข้อมูลมาเป็นหน่วยวิเคราะห์
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ทราบ 1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2)
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 3)
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แต่ ล ะโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ 1 คน และครู 1 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้ น 224 คน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การตามแนวความคิดของ โคเพลแมน บรีฟ และ
กัส โซ (Kopelman Brief and Guzzo) และการบริห ารงานวิชาการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2552 สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ (frequency: f) ร้อยละ (percentage:
%) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล งานวิจัย เรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จานวน 56 โรง ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาอย่างสมบูรณ์ จานวน 54 โรง คิดเป็นร้อยละ 96.43
โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน รองผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 1 คน และครู
จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 216 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 วิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นตารางประกอบคาบรรยาย จาแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครู รวม 216 คน ผู้วิจัยจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แสดงด้ ว ยค่ า ความถี่ (frequency: f) และร้ อ ยละ (percentage: %) มี ผ ลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

90
126
216

41.67
58.33
100.00

19
64
69
64
216

8.80
29.63
31.94
29.63
100.00

95
100
21
216

43.98
46.30
9.72
100.00

54
54
54
54
216

25.00
25.00
25.00
25.00
100.00

57
99
31
29
216

26.39
45.83
14.35
13.43
100.00

116
110
216

53.70
46.30
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (เศษเดือนที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งปี)
ไม่เกิน 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู
รวม
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (เศษเดือนที่
เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งปี)
ไม่เกิน 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
รวม
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม
รวม
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จากตารางที่ 2 พบว่า สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และเพศชาย จานวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 30 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 อายุ
31 – 40 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ
31.94 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิ
การศึกษา ปริญญาตรี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 43.98 ปริญญาโท จานวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.30 และปริญญาเอก จานวน 21 คิดเป็นร้อ ยละ 9.72 4) ผู้ตอบแบบสอบถามมีตาแหน่งหน้าที่
ในปัจจุบันเป็นผู้อานวยการโรงเรียน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครู จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 5) ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
26.39 ระยะเวลา 6 – 10 ปี จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 ระยะเวลา 11 – 15 ปี จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 14.35 และระยะเวลา 16 ปี ขึ้นไป จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 6) ผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 116 คน คิด เป็นร้อยละ 53.70 และจังหวัด
นครปฐม จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
จากการวิเคราะห์บ รรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (arithmetic mean: x̅ ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot)
(n = 54)
ด้านที่
1
2
3
4
5

บรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot)
การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2)
การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3)
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5)
ภาพรวม (Xtot)

x̅

S.D.

ระดับ

4.29
4.33
4.33
4.21
4.20
4.27

0.40
0.37
0.36
0.45
0.50
0.42

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.27, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งเน้นรางวัล
ตอบแทน (x̅ = 4.33, S.D. = 0.36) การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (x̅ = 4.33, S.D. = 0.37) การ
ให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (x̅ = 4.29, S.D. = 0.40) การให้การสนับสนุนในงาน (x̅ = 4.21, S.D. =
0.45) และการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม ( x̅ = 4.20, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานรายด้ า น ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.36 – 0.50 ลั ก ษณะเช่ น นี้ ห มายความว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ บ รรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ในแต่ละด้าน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
(n = 54)
ข้อที่
การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
1 โรงเรียนมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน
2 โรงเรียนมีการออกแบบวิธีการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
3 โรงเรียนมีการวางแผนในการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม
4 โรงเรียนมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
5 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานและวิธีการดาเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
6 โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น งานตามมาตรฐานและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
7 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้น
8 โรงเรียนมีการประเมินผลและนาผลการประเมินมาพัฒนาการตั้งเป้าหมายของ
โรงเรียน
รวม (X1)

x̅
4.37

S.D.
0.36

ระดับ
มาก

4.26
4.28

0.36
0.38

มาก
มาก

4.31
4.29

0.35
0.39

มาก
มาก

4.31

0.43

มาก

4.31
4.21

0.41
0.47

มาก
มาก

4.29

0.40

มาก
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จากตารางที่ 4 พบว่า การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ =
4.29, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ มากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้ อย ดังนี้ โรงเรียนมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายของ
โรงเรียน (x̅ = 4.37, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ( x̅
= 4.31, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้น (x̅ =
4.31, S.D. = 0.41) โรงเรียนมีการดาเนินงานตามมาตรฐานและวิธีการดาเนินงานที่มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (x̅ = 4.31, S.D. = 0.43) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานและวิธีการดาเนินงาน
ที่มีความสอดคล้ องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ( x̅ = 4.29, S.D. = 0.39) โรงเรียนมีการวางแผนในการ
กาหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ( x̅ = 4.28, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการ
ออกแบบวิ ธี ก ารก าหนดเป้ า หมายของโรงเรี ย น ( x̅ = 4.26, S.D. = 0.36) และโรงเรี ย นมี ก าร
ประเมินผลและนาผลการประเมินมาพัฒนาการตั้งเป้าหมายของโรงเรียน ( x̅ = 4.21, S.D. = 0.47)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.47 ลักษณะเช่นนี้หมายความว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2)
(n = 54)
ข้อที่
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2)
1 โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อจัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
2 โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงานในโรงเรียน
อย่างชัดเจน
3 โรงเรี ย นมี ก ารประกาศหรื อ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การใช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน
4 โรงเรียนมีการนาวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นไปใช้ในแต่ละงาน
5 โรงเรียนมีการจัดการประชุม หรืออบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ ค รู
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามแนวทางที่โรงเรียนกาหนดได้อย่างถูกต้อง
6 โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนด
ขึ้นอย่างสม่าเสมอ
7 โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงานตามวิธีปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนด
ขึ้น
8 โรงเรียนมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน
รวม (X2)

x̅
4.35

S.D.
0.34

ระดับ
มาก

4.35

0.37

มาก

4.31

0.39

มาก

4.34
4.36

0.37
0.36

มาก
มาก

4.32

0.32

มาก

4.33

0.36

มาก

4.29
4.33

0.40
0.37

มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅
= 4.33, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้ อย ดังนี้ โรงเรี ย นมีการจัดการประชุม หรืออบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ครู
เกี่ย วกับ วิธีป ฏิบั ติงานตามแนวทางที่โ รงเรียนกาหนดได้ อย่า งถู กต้ อง (x̅ = 4.36, S.D. = 0.36)
โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อจัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน หรือวิธีการดาเนินงานของโรงเรียน (x̅ =
4.35, S.D. = 0.34) โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงานในโรงเรียน
อย่างชัดเจน (x̅ = 4.35, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการนาวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นไปใช้ในแต่ละ
งาน (x̅ = 4.34, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงานตามวิธีปฏิบัติงานที่โรงเรียน
กาหนดขึ้น (x̅ = 4.33, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามวิธีปฏิบัติที่
โรงเรี ย นกาหนดขึ้น อย่ างสม่าเสมอ (x̅ = 4.32, S.D. = 0.32) โรงเรียนมีการประกาศหรือชี้แจง
เกี่ยวกับการใช้วิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน (x̅ = 4.31, S.D. = 0.39)
และโรงเรียนมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน (x̅ = 4.29, S.D. =
0.40) เมื่อพิจ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้ อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.40 ลั กษณะเช่ น นี้
หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3)
(n = 54)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3)
x̅
โรงเรียนมีการให้รางวัลที่แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ
4.17
โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
4.19
โรงเรียนมีการให้รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทุกสายงาน
4.20
โรงเรียนมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือประเมินผล 4.26
การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนแก่ครู โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 4.25
จริงของครูในแต่ละงาน
โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานของครูที่สังเกตได้ 4.21
ชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์
โรงเรียนมีการแจ้งให้ครูในโรงเรียนทราบถึงเกณฑ์การได้รับรางวัลจากการ 4.22
ปฏิบัติงานในแต่ละงาน
โรงเรียนมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
4.21
รวม (X3)
4.33

S.D.
0.46
0.48
0.45
0.41

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

0.44

มาก

0.47

มาก

0.46

มาก

0.43
0.36

มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33,
S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้ อย ดังนี้ โรงเรี ย นมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู (x̅ = 4.26, S.D. = 0.41) โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนแก่ครู โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบั ติงานจริ งของครู ในแต่ล ะงาน (x̅ = 4.25, S.D. = 0.44) โรงเรียนมีการแจ้งให้ ครูใน
โรงเรียนทราบถึงเกณฑ์การได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานในแต่ละงาน (x̅ = 4.22, S.D. = 0.46)
โรงเรี ย นมีการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของครู (x̅ = 4.21, S.D. = 0.43)
โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานของครูที่สังเกตได้ชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์ (x̅
= 4.21, S.D. = 0.47) โรงเรียนมีการให้รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทุกสายงาน (x̅
= 4.20, S.D. = 0.45) โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนอย่างเป็นธรรม (x̅ = 4.19, S.D. = 0.48) และ
โรงเรียนมีการให้รางวัลที่แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ (x̅ = 4.17, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้ อ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.41 – 0.48 ลั ก ษณะเช่ น นี้ ห มายความว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
(n = 54)
ข้อที่
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและจัดให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
บริการด้านต่าง ๆ
2 โรงเรียนมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3 โรงเรียนมีการสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในด้า นการจั ดหาสื่ อ และ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการทางานของครู
4 โรงเรียนมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5 โรงเรียนมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
6 โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือมีความพร้อมต่อการใช้
งานอย่างสม่าเสมอ
7 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จาเป็นเพียงพอต่อการดาเนินงาน
8

โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี
เป็นระยะ
รวม (X4)

x̅
4.29

S.D.
0.35

ระดับ
มาก

4.31
4.31

0.32
0.34

มาก
มาก

4.35

0.40

มาก

4.35

0.38

มาก

4.34

0.37

มาก

4.36

0.37

มาก

4.34

0.34

มาก

4.21

0.45

มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่า การให้การสนับสนุนในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.21,
S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จาเป็นเพียงพอต่อการดาเนินงาน (x̅ =
4.36, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (x̅ = 4.35, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (x̅ = 4.35, S.D. =
0.40) โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีเป็นระยะ (x̅ =
4.34, S.D. = 0.34) โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือมีความพร้อมต่อการใช้งาน
อย่างสม่าเสมอ (x̅ = 4.34, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน (x̅ =
4.31, S.D. = 0.32) โรงเรียนมีการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาสื่อและอุปกรณ์
ที่จาเป็นในการทางานของครู (x̅ = 4.31, S.D. = 0.34) และโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
และจัดให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริการด้านต่าง ๆ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้ อ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.32 – 0.40 ลั ก ษณะเช่ น นี้ ห มายความว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5)
(n = 54)
ข้อที่
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5)
1 โรงเรียนมีการวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการทางด้ า น
อารมณ์และด้านสังคมให้แก่ครู
2 โรงเรียนมีการตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดสวัสดิการให้แก่ครู
3 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้ครูตามความจาเป็น
4 โรงเรียนมีการดูแลด้านสังคมสงเคราะห์แก่ครู
5 โรงเรียนมีการสารวจความต้องการเกี่ยวกับด้านอารมณ์และด้านสังคมของครู
6 โรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีความโอบอ้อมอารี และความเอาใจใส่เกิดขึ้นแก่ครูใน
โรงเรียน
7 โรงเรียนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ครูตามความถนัด
8 โรงเรียนมีการจัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
9 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการจั ด สวั สดิ การและการสนับ สนุ นครู ทุกคนใน
โรงเรียน
รวม (X5)

x̅
4.19

S.D.
0.47

ระดับ
มาก

4.23
4.22
4.17
4.15
4.22

0.47
0.55
0.52
0.52
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24
4.18

0.43
0.49

มาก
มาก

4.19

0.52

มาก

4.20

0.50

มาก

101
จากตารางที่ 8 พบว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ครูตามความถนัด
(x̅ = 4.24, S.D. = 0.43) โรงเรียนมีการตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดสวัสดิการให้แก่ครู (x̅ =
4.23, S.D. = 0.47) โรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามีความโอบอ้อมอารี และความเอาใจใส่เกิดขึ้นแก่ครูใน
โรงเรียน (x̅ = 4.22, S.D. = 0.48) โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้ครูตามความจาเป็น (x̅ =
4.22, S.D. = 0.55) โรงเรียนมีการวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการทางด้านอารมณ์
และด้ า นสั ง คมให้ แ ก่ ค รู ( x̅ = 4.19, S.D. = 0.47) โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการจั ด สวั ส ดิ ก าร
และการสนับสนุนครูทุกคนในโรงเรียน (x̅ = 4.19, S.D. = 0.52) โรงเรียนมีการจัดหาและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(x̅ = 4.18, S.D. = 0.49) โรงเรียนมีการดูแลด้านสังคมสงเคราะห์แก่ครู (x̅ = 4.17, S.D. = 0.52)
และโรงเรียนมีการสารวจความต้องการเกี่ยวกับด้านอารมณ์และด้านสังคมของครู (x̅ = 4.15, S.D. =
0.52) เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.43 – 0.55 ลั ก ษณะเช่นนี้
หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
จากการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (arithmetic mean: x̅ ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot)
(n = 54)
ด้านที่
1
2
3
4
5

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot)
การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
การบริหารงานวิชาการ (Y2)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5)

x̅

S.D.

ระดับ

4.33
4.38
4.37
4.38
4.41

0.39
0.38
0.39
0.37
0.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) (ต่อ)
(n = 54)
ด้านที่
6
7

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot)
การแนะแนวการศึกษา (Y6)
การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)
ภาพรวม (Ytot)

x̅

S.D.

ระดับ

4.42
4.39
4.38

0.36
0.36
0.37

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า การบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย น สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การแนะแนว
การศึกษา (x̅ = 4.42, S.D. = 0.36) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (x̅
= 4.41, S.D. = 0.37) การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (x̅ = 4.39, S.D. = 0.36) การพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ (x̅ = 4.38, S.D. = 0.37) การบริหารงานวิชาการ (x̅ = 4.38, S.D. =
0.38) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x̅ = 4.37, S.D. = 0.39) และการวางแผนงานวิชาการ (x̅ =
4.33, S.D. = 0.39) เมื่อพิจ ารณาส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน ซึ่งอยู่ ระหว่าง 0.36 – 0.39
ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อวิเคราะห์ การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 10 ถึง
ตารางที่ 16
ตารางที่ 10 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
(n = 54)
ข้อที่
การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
1 โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2 โรงเรียนมีการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
3 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทาระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ นงานวิช าการใน
รูปแบบคู่มือ
4 โรงเรียนมีการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการที่จัดทาขึ้น

x̅
4.36

S.D.
0.35

ระดับ
มาก

4.34

0.38

มาก

4.29

0.39

มาก

4.30

0.38

มาก
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ตารางที่ 10 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การวางแผนงานวิชาการ (Y1) (ต่อ)
(n = 54)
ข้อที่
การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
5 โรงเรียนมีการเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงาน
วิชาการ
7 โรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงานตามแผนงานวิชาการ
8 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานวิชาการ
9 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ นการด าเนิ นงานตามแผนงานวิ ช าการไป
ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ
รวม (Y1)

x̅
4.29

S.D.
0.40

ระดับ
มาก

4.38

0.37

มาก

4.37
4.33
4.31

0.37
0.40
0.43

มาก
มาก
มาก

4.33

0.39

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า การวางแผนงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33,
S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานวิชาการ (x̅ =
4.38, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินงานตามแผนงานวิชาการ (x̅ = 4.37, S.D. =
0.37) โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (x̅ = 4.36, S.D. = 0.35) โรงเรียนมี
การศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ (x̅ =
4.34, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานวิชาการ (x̅ = 4.33,
S.D. = 0.40) โรงเรียนมีการนาผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนงานวิชาการไปปรั บปรุงและ
พั ฒ นางานวิ ช าการ ( x̅ = 4.31, S.D. = 0.43) โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ร ะเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ดาเนินงานวิชาการที่จัดทาขึ้น (x̅ = 4.30, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการดาเนินงานวิชาการในรูปแบบคู่มือ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.39) และโรงเรียนมีการเผยแพร่ระเบียบ
และแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (x̅ = 4.29, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณา
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.40 ลั กษณะเช่นนี้ห มายความว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 11 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การบริหารงานวิชาการ (Y2)
(n = 54)
ข้อที่
การบริหารงานวิชาการ (Y2)
1 โรงเรียนมีการจัดทาแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
2 โรงเรียนมีพรรณนางานมอบหมายงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
4 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มีการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน และนาผลการนิเทศไปพัฒนาหลักสูตร
6 โรงเรียนมีการจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นักเรียนมีโอกาส
ได้เลือกเรียน ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
7 โรงเรี ย นมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการจั ด ตารางสอนและมี ต ารางสอนรวม
ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียนนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
8 โรงเรียนมีการจัดครูเข้าสอนหรือสอนแทนตามตารางสอนตามแนวปฏิบัติที่
โรงเรียนกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด หรือการ
ใช้สื่อการสอน
9 โรงเรียนการกาหนดผู้รับผิดชอบในการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงานทางวิชาการ
10 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงานทางวิชาการ
รวม (Y2)

x̅
4.33
4.34

S.D.
0.38
0.42

ระดับ
มาก
มาก

4.39
4.40

0.38
0.38

มาก
มาก

4.40
4.36

0.33
0.37

มาก
มาก

4.43

0.36

มาก

4.40

0.36

มาก

4.37

0.38

มาก

4.32

0.40

มาก

4.38

0.38

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38,
S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้ อ ย ดั ง นี้ โรงเรี ย นมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการจั ด ตารางสอน และมี ต ารางสอนรวม ตารางสอน
รายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.36)
โรงเรียนมีการนิเทศภายใน และนาผลการนิเทศไปพัฒนาหลักสูตร (x̅ = 4.40, S.D. = 0.33) โรงเรียน
มีการจัดครูเข้าสอนหรือสอนแทนตามตารางสอนตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นโดยคานึงถึง
ความรู้ความสามารถและความถนัด หรือการใช้สื่อการสอน (x̅ = 4.40, S.D. = 0.36) โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของหลักสูตรที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (x̅ =
4.40, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (x̅ = 4.39,
S.D. = 0.38) โรงเรี ย นการก าหนดผู้ รั บผิ ด ชอบในการน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการ
ดาเนิ น งานทางวิชาการ (x̅ = 4.37, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการจัดกลุ่ มการเรียนตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรให้นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ (x̅ = 4.36,
S.D. = 0.37) โรงเรียนมีพรรณนางานมอบหมายงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (x̅ = 4.34, S.D. = 0.42) โรงเรียนมีการจัดทาแผนภูมิการ
บริ ห ารงานวิช าการ (x̅ = 4.33, S.D. = 0.38) และโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ (x̅ = 4.32, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณา
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.42 ลั กษณะเช่นนี้ห มายความว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 12 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(Y3)
(n = 54)
ข้อที่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
1 โรงเรี ย นมี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู ใ นการจั ด ท าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2 โรงเรียนมีหลักฐานการนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอตรวจสอบได้
3 โรงเรียนมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
4 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้
5 โรงเรียนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
6 โรงเรียนมีการจัดหา จัดทา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

x̅
4.30

S.D.
0.41

ระดับ
มาก

4.35

0.40

มาก

4.35

0.41

มาก

4.41

0.37

มาก

4.39

0.37

มาก

4.33

0.38

มาก
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ตารางที่ 12 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(Y3) (ต่อ)
(n = 54)
ข้อที่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
7 โรงเรียนมีการจัดสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
8 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รและ
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
9 โรงเรียนมีการสารวจความต้องการและให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามความสนใจ
รวม (Y3)

x̅
4.31
4.46

S.D.
0.40
0.37

ระดับ
มาก
มาก

4.40

0.34

มาก

4.37

0.39

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅
= 4.37, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้ อ ย ดั ง นี้ โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รและ
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน (x̅ = 4.46, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจั ดกระบวนการเรียนรู้ (x̅ = 4.41, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการสารวจ
ความต้องการและให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ (x̅ = 4.40, S.D. =
0.34) โรงเรียนมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (x̅ = 4.39, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีหลักฐานการนาหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอตรวจสอบได้ (x̅ = 4.35, S.D. =
0.40) โรงเรียนมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (x̅ = 4.35, S.D. = 0.41) โรงเรียนมี
การจัดหา จัดทา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (x̅ =
4.33, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการจัดสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้น (x̅ = 4.31,
S.D. = 0.40) และโรงเรียนมีการให้ความรู้แก่ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (x̅ = 4.30, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ
ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.41 ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 13 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ (Y4)
(n = 54)
ข้อที่
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
1 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย 6 ประเภทให้ กั บ
นักเรียน
2 นักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการคิด
วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20
ชั่วโมงต่อปี
4 โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดแผนหรื อ โครงการอย่ า งเป็ นลายลั ก ษณ์ อั กษร และ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
5 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างน้อย 5
ประเภท
6 โรงเรียนมีการประเมินผลและมีการนาผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
8 ครูนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
9 ครูมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
10 โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวม (Y4)

x̅
4.32

S.D.
0.35

ระดับ
มาก

4.34

0.37

มาก

4.38

0.34

มาก

4.43

0.36

มาก

4.38

0.41

มาก

4.38

0.42

มาก

4.39

0.36

มาก

4.38

0.35

มาก

4.38

0.36

มาก

4.38

0.32

มาก

4.38

0.37

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.38, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการกาหนดแผนหรือโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
และดาเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง (x̅ = 4.43, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (x̅ = 4.39, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และ
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พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (x̅ = 4.38, S.D. = 0.32) โรงเรียน
มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี (x̅ = 4.38, S.D. =
0.34) ครูนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการเผยแพร่ผลการ
วิเคราะห์วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (x̅ = 4.38, S.D. = 0.35) ครูมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.38, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการจัด
บรรยากาศทางวิชาการที่นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างน้อย 5 ประเภท (x̅ = 4.38, S.D. = 0.41) โรงเรียนมี
การประเมิน ผลและมีการน าผลการจัดบรรยากาศทางวิช าการไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง (x̅ = 4.38, S.D. = 0.42) นักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม
ในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (x̅ = 4.34, S.D. =
0.37) และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ประเภทให้กับนักเรียน (x̅ =
4.32, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.42 ลักษณะ
เช่นนี้หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 14 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน (Y5)
(n = 54)
ข้อที่
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5)
1 โรงเรียนมีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
2 โรงเรียนมีการกาหนดแนวปฏิบัติและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
3 โรงเรียนมีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กาหนดอย่างถูก ต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
4 โรงเรียนมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
5 โรงเรียนมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
6 โรงเรียนมีการจัดทาคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผล
การเรียน

x̅
4.40
4.41

S.D.
0.35
0.35

ระดับ
มาก
มาก

4.40

0.38

มาก

4.41

0.38

มาก

4.39

0.37

มาก

4.35
4.42

0.40
0.38

มาก
มาก
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ตารางที่ 14 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน (Y5) (ต่อ)
(n = 54)
ข้อที่
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5)
8 โรงเรียนมีเอกสารและแบบฟอร์ มเกี่ยวกั บการวัด ผลและประเมิ นผลอย่ า ง
ครบถ้วนและเพียงพอ
9 โรงเรียนมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนในการรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลที่มีความถูกต้องครบถ้วน
10 โรงเรียนมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่าง
เรียบร้อยและปลอดภัย
11 โรงเรียนมีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน โดยมีข้อความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
12 โรงเรียนมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานงานทะเบียนที่ดีและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและให้บริการทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียน
รวม (Y5)

x̅
4.41

S.D.
0.37

ระดับ
มาก

4.40

0.36

มาก

4.40

0.37

มาก

4.46

0.38

มาก

4.44

0.37

มาก

4.41

0.37

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
เรียงลาดับค่ามัช ฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีทะเบียนนักเรียนหรือหลั กฐานงาน
ทะเบียนนักเรียน โดยมีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน (x̅ = 4.46, S.D. = 0.38)
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานงานทะเบี ย นที่ ดี แ ละปลอดภั ย มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
ให้บริการทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียน (x̅ = 4.44, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน (x̅ = 4.42, S.D. = 0.38) โรงเรียนมี
การกาหนดแนวปฏิบัติและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลาย
ลั กษณ์อักษร (x̅ = 4.41, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ (x̅ = 4.41, S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการสร้างเครื่องมือในการ
วัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน (x̅ = 4.41, S.D. = 0.38)
โรงเรียนมีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน (x̅ = 4.40, S.D. = 0.35)
โรงเรียนมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนตาม
ระเบียบวัดผลและประเมินผลที่มีความถูกต้องครบถ้วน (x̅ = 4.40, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการ
จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย (x̅ = 4.40,
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S.D. = 0.37) โรงเรียนมีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน (x̅ = 4.40, S.D. = 0.38) โรงเรียนมีการวิเคราะห์
และปรั บ ปรุ งเครื่ องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ (x̅ = 4.39, S.D. = 0.37) และ
โรงเรียนมีการจัดทาคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (x̅ = 4.35, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้ อ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.35 – 0.40 ลั ก ษณะเช่ น นี้ ห มายความว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 15 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การแนะแนวการศึกษา (Y6)
(n = 54)
ข้อที่
การแนะแนวการศึกษา (Y6)
1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร
2 โรงเรียนมีการจัดให้มีระบบในการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
โรงเรียน
3 โรงเรียนมีการเชื่อมโยงการดาเนินงานแนะแนวการศึกษากับงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4 โรงเรียนมีการจัดคาบสอบรายวิชาแนะแนวให้นักเรียนได้เรียนทุกระดับชั้น
5 โรงเรียนมีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาจากความร่วมมือของครูทุกคนใน
โรงเรียน
6 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในโรงเรียน
7 โรงเรียนมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการแนะแนวการศึกษา
8 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การแนะแนวการศึกษากับโรงเรียน หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
รวม (Y6)

x̅
4.46

S.D.
0.35

ระดับ
มาก

4.41

0.38

มาก

4.43

0.35

มาก

4.48
4.42

0.36
0.35

มาก
มาก

4.39

0.36

มาก

4.37
4.40

0.37
0.35

มาก
มาก

4.42

0.36

มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า การแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42,
S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการจัดคาบสอบรายวิชาแนะแนวให้นักเรียนได้เรียนทุกระดับชั้น (x̅ = 4.48,
S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (x̅
= 4.46, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีการเชื่อมโยงการดาเนินงานแนะแนวการศึกษากับงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีการ
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ดาเนินการแนะแนวการศึกษาจากความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน (x̅ = 4.42, S.D. = 0.35)
โรงเรียนมีการจัดให้มีระบบในการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน (x̅ = 4.41, S.D. =
0.38) โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียน หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก
อื่ น ๆ ( x̅ = 4.40, S.D. = 0.35) โรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึก ษาในโรงเรียน (x̅ = 4.39, S.D. = 0.36) และโรงเรียนมีการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการแนะแนวการศึกษา (x̅ = 4.37, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานรายข้ อ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.35 – 0.38 ลั ก ษณะเช่ น นี้ ห มายความว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 16 ค่ามัช ฌิมเลขคณิต ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 : การประเมินผลการดาเนิน งาน
วิชาการ (Y7)
(n = 54)
ข้อที่
การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)
1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร
2 โรงเรียนมีการสร้างแบบประเมินผลและเกณฑ์การดาเนินงานวิชาการ
3 โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
4 โรงเรียนมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการประเมิน
5 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานวิชาการ
6 โรงเรียนมีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
วิชาการ
7 โรงเรียนมีการนาผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์หาคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน
8 โรงเรียนมีการประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณา
เปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป กับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
9 โรงเรียนมีการนาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
รวม (Y7)

x̅
4.40

S.D.
0.35

ระดับ
มาก

4.39
4.40
4.38

0.34
0.33
0.35

มาก
มาก
มาก

4.37
4.37

0.37
0.38

มาก
มาก

4.38

0.41

มาก

4.41

0.36

มาก

4.40

0.37

มาก

4.39

0.36

มาก
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จากตารางที่ 16 พบว่า การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.39, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้ อ ย ดังนี้ โรงเรี ยนมีการประเมิ นผลด้า นคุณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอน ซึ่ง
พิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป กับ
เกณฑ์ที่โ รงเรี ย นกาหนดขึ้น (x̅ = 4.41, S.D. = 0.36) โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงาน
วิชาการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ (x̅ = 4.40, S.D. = 0.33) โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (x̅ = 4.40, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีการ
นาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.40, S.D. =
0.37) โรงเรียนมีการสร้างแบบประเมินผลและเกณฑ์การดาเนินงานวิชาการ (x̅ = 4.39, S.D. = 0.34)
โรงเรี ย นมีการประเมิน ผลในระดับหน่ว ยงานย่อยภายในโรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ประเมิน (x̅ = 4.38, S.D. = 0.35) โรงเรียนมีการน าผลการประเมินผลการเรียนทุ กรายวิ ช ามา
วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน (x̅ = 4.38, S.D. = 0.41) โรงเรียนมี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานวิชาการ (x̅ = 4.37, S.D. = 0.37) และโรงเรียนมีการนา
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ (x̅ = 4.37, S.D. = 0.38) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.41 ลักษณะเช่นนี้หมายความว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot) และรายด้าน และการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม
(n = 216)
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
Xtot
Tolerance
VIF

X1
1
0.891**
0.918**
0.883**
0.894**
0.976**
0.424
2.356

X2

X3

X4

X5

1
0.773**
0.956**
0.746**
0.918**
0.215
4.659

1
0.770**
0.938**
0.946**
0.279
3.584

1
0.749**
0.917**
0.348
2.875

1
0.934**
0.237
4.218

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 17 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เป็ น รายด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น (r = 0.746 – 0.956) เป็ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่า VIF และ Tolerance เป็นรายด้านตามตัวแปรบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า มีค่า VIF ระหว่าง 2.356 –
4.659 (น้ อยกว่า 10.000) และมีค่า Tolerance ระหว่าง 0.215 – 0.424 (เข้าใกล้ 1.000) ซึ่ง
หมายความว่า ตัวแปรบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 เป็นรายด้าน ไม่เกิดภาวะร่วมเชิงเส้นตรงพหุ (multicollinearity)
การวิเคราะห์ บ รรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนสังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 เพื่อตอบค าถามการวิ จัย ข้อที่ 3 ผู้ วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของบรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดย
ภาพรวม (Xtot) ส่ งผลต่อการบริ หารงานวิช าการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (Xtot) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Ytot)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
53.763
1
53.763
571.451
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
20.133
214
0.094
รวม (Total)
73.896
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.853
2
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R )
0.728
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.726
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.307
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
1.051
0.140
7.487
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดย 0.778
0.033
0.853
23.905
ภาพรวม (Xtot)
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 18 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน โดยภาพรวม (Xtot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการทานายการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) เท่ากับ 0.853
ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2) เท่ากับ 0.728 หมายความว่า บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน โดยภาพรวม (Xtot) สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 72.80 ค่า ประสิ ทธิภ าพในการ
ท านายที่ ป รั บ แล้ ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ า กั บ 0.726 มี ค วามคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.307 ในลักษณะนี้แสดงว่า
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดยภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Ytot = 1.051 + 0.778Xtot
และการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายด้าน ใช้การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้ น ตอน (stepwise multiple regression analysis) ตามล าดั บ ความส าคั ญ ของตั ว แปรที่ น าเข้ า
สมการ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 19 ถึงตารางที่ 26
1. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) ดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Ytot)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
60.690
2
30.345
489.430
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
13.206
213
0.062
รวม (Total)
73.896
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.906
2
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R )
0.821
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2)
0.820
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.249
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.693
0.119
5.828
0.466
0.092
0.498
5.059
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.090
0.418
4.250
การให้ ค วามส าคั ญในวิ ธีป ฏิ บัติงาน 0.384
(X2)
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
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จากตารางที่ 19 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) และการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการ
ทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวม (Ytot) เท่ า กั บ 0.906 ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการท านาย (R Square: R2) เท่ า กั บ 0.821
หมายความว่ า การให้ ก ารสนั บ สนุ น ในงาน (X 4 ) และการให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (X 2 )
ตามลาดับ สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 82.10 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
(Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.820 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย
(Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.249 ในลักษณะนี้แสดงว่า การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) และการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Ytot = 0.693 + 0.466X4 + 0.384X2
2. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1) ดังแสดงในตาราง
ที่ 20
ตารางที่ 20 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y1)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
66.494
4
16.623
218.377
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
16.062
211
0.076
รวม (Total)
82.555
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.897
2
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R )
0.805
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.802
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.276

Sig.
0.000**
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ตารางที่ 20 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1) (ต่อ)
(n = 216)
ตัวแปรพยากรณ์

Unstandardized
Coefficients
Standard
β
Error
0.644
0.134
0.636
0.108

ค่าคงที่ (Constant)
การให้ ค วามส าคั ญในวิ ธีป ฏิ บัติงาน
(X2)
การสนั บ สนุ น ทางด้ า นอารมณ์ แ ละ 0.360
สังคม (X5)
การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
0.431
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.292
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Standardized
Coefficients

t

Sig.

0.655

4.821
6.385

0.000**
0.000**

0.056

0.446

5.882

0.000**

0.100
0.105

0.448
0.296

4.327
2.790

0.000**
0.006**

Beta

จากตารางที่ 20 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการทานายการ
บริ ห ารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ (Y1) เท่ากับ 0.897 ค่าประสิ ทธิภ าพในการทานาย (R Square: R2) เท่ากับ
0.805 หมายความว่า การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และ
สังคม (X5) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ
สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1) ได้ร้อยละ 80.50 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
(Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.802 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย
(Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.276 ในลักษณะนี้แสดงว่า การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y1 = 0.644 + 0.636X2 + 0.360X5 + 0.431X1 + 0.292X4
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3. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2) ดังแสดงในตารางที่
21
ตารางที่ 21 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y2)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
61.132
2
30.566
333.410
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
19.527
213
0.092
รวม (Total)
80.660
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.871
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2)
0.758
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.756
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.303
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.682
0.145
4.718
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) 0.500
0.110
0.521
4.546
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.351
0.112
0.359
3.135
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000**
0.002**

จากตารางที่ 21 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณใน
การทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้านการบริ ห ารงานวิช าการ (Y2) เท่ากับ 0.871 ค่าประสิ ทธิภ าพในการทานาย (R Square: R2)
เท่ากับ 0.758 หมายความว่า การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน
(X4) ตามล าดั บ สามารถท านายการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2) ได้ร้อยละ 75.80 ค่าประสิทธิภาพใน
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การทานายที่ป รั บ แล้ ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.756 มีความคลาดเคลื่ อน
มาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.303 ในลักษณะนี้แสดงว่า
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิช าการของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริห ารงาน
วิชาการ (Y2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้
ดังนี้
Y2 = 0.682 + 0.500X2 + 0.351X4
4. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) ดังแสดง
ในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y3)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
60.584
2
30.292
383.883
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
16.808
213
0.079
รวม (Total)
77.391
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.885
2
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R )
0.783
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.781
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.281
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.679
0.134
5.060
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.734
0.048
0.767
15.343
การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3)
0.119
0.041
0.146
2.925
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000*
0.004**
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จากตารางที่ 22 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) และการมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการทานาย
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) เท่ากับ 0.885 ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2) เท่ากับ
0.783 หมายความว่า การให้การสนับสนุนในงาน (X4) และการมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) ตามลาดับ
สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) ได้ร้อยละ 78.30 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่
ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.781 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ท านาย (Standard Error of the Estimate) เท่ า กั บ 0.281 ในลั ก ษณะนี้ แ สดงว่ า การให้ ก าร
สนั บ สนุ น ในงาน (X4) และการมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) ส่ งผลต่อ การบริห ารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(Y3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y3 = 0.679 + 0.734X4 + 0.119X3
5. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) ดัง
แสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y4)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
60.868
2
30.434
433.428
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
14.956
213
0.070
รวม (Total)
75.824
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.896
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2)
0.803
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.801
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.265

Sig.
0.000**
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ตารางที่ 23 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) (ต่อ)
(n = 216)
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่ (Constant)
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2)
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Unstandardized
Coefficients
Standard
β
Error
0.691
0.126
0.480
0.096
0.369
0.098

Standardized
Coefficients

t

Sig.

5.463
4.991
3.769

0.000**
0.000**
0.000**

Beta
0.516
0.390

จากตารางที่ 23 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณใน
การทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) เท่ากับ 0.896 ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R
Square: R2) เท่ากับ 0.803 หมายความว่า การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การ
สนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) ได้ร้อยละ
80.30 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.801
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.265 ใน
ลักษณะนี้แสดงว่า การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
พัฒ นาและส่ งเสริ มทางด้านวิช าการ (Y4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียน
สมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y4 = 0.691 + 0.480X2 + 0.369X4
6. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน (Y5) ดังแสดงในตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
(Y5)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y5)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
59.713
1
59.713
647.547
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
19.734
214
0.092
รวม (Total)
79.447
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.867
2
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R )
0.752
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2)
0.750
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.304
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
T
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.756
0.144
5.236
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.840
0.033
0.867
25.447
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 24 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) มีค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์พหุ คูณในการทานายการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน (Y5) เท่ากับ 0.867 ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2) เท่ากับ 0.752
หมายความว่า การให้การสนับสนุนในงาน (X4) สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบี ย นนั กเรี ย น (Y5) ได้ร้ อยละ 75.20 ค่าประสิ ทธิภ าพในการทานายที่ปรับแล้ ว (Adjusted R
Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.750 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error
of the Estimate) เท่ากับ 0.304 ในลักษณะนี้แสดงว่า การให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผล
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และประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y5 = 0.756 + 0.840X4
7. การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) ดังแสดงในตารางที่
25
ตารางที่ 25 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y6)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Sig.
Squares
การถดถอย (Regression)
56.734
1
56.734
559.641 0.000**
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
21.694
214
0.101
รวม (Total)
78.429
215
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.851
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2)
0.723
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.722
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) 0.318
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Sig.
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.857
0.151
5.660 0.000**
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.819
0.035
0.851
23.657 0.000**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 25 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) มีค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์พหุ คูณในการทานายการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) เท่ากับ 0.851 ค่า
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2) เท่ากับ 0.723 หมายความว่า การให้การสนับสนุนในงาน
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(X4) สามารถท านายการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) ได้ร้อยละ 72.30 ค่าประสิทธิภาพในการทานาย
ที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.722 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ท านาย (Standard Error of the Estimate) เท่ า กั บ 0.318 ในลั ก ษณะนี้ แ สดงว่ า การให้ ก าร
สนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
8. การวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) ดัง
แสดงในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)
(n = 216)
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ (X1 - X5) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ (Y7)
Sum of
แหล่งความแปรปรวน
df
Mean Square
F
Squares
การถดถอย (Regression)
61.644
2
30.822
378.925
ความคลาดเคลื่อน (Residual)
17.326
213
0.081
รวม (Total)
78.970
215
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
0.884
ประสิทธิภาพในการทานาย (R Square: R2)
0.781
2
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R )
0.779
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate)
0.285
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ์
t
Standard
Beta
β
Error
ค่าคงที่ (Constant)
0.668
0.136
4.907
การให้การสนับสนุนในงาน (X4)
0.523
0.105
0.541
4.965
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) 0.334
0.104
0.352
3.223
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Sig.
0.000**

Sig.
0.000**
0.000**
0.001**

125
จากตารางที่ 26 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) และการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการ
ทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้าน
การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) เท่ากับ 0.884 ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R Square:
R2) เท่ากับ 0.781 หมายความว่า การให้ การสนับ สนุนในงาน (X4) และการให้ ความส าคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) ตามลาดับ สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) ได้ร้อยละ 78.10
ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: Adjusted R2) เท่ากับ 0.779 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 0.285 ใน
ลักษณะนี้แสดงว่า การให้การสนับสนุนในงาน (X4) และการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการ
วิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y7 = 0.668 + 0.523X4 + 0.334X2
การวิเคราะห์ บ รรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(stepwise multiple regression analysis) สรุปได้ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) คือ การให้การสนับสนุนในงาน (X4) และการ
ให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียน
สมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Ytot = 0.693 + 0.466X4 + 0.384X2
2. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1) คือ การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1)
และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y1 = 0.644 + 0.636X2 + 0.360X5 + 0.431X1 + 0.292X4
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3. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2) คือ การให้ความสาคัญในวิธี
ปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y2 = 0.682 + 0.500X2 + 0.351X4
4. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) คือ การมุ่งเน้นรางวัล
ตอบแทน (X3) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y3 = 0.679 + 0.734X4 + 0.119X3
5. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒ นาและส่ งเสริมทางด้านวิช าการ (Y4) คือ การให้
ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y4 = 0.691 + 0.480X2 + 0.369X4
6. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
(Y5) คือ การให้ การสนับ สนุ นในงาน (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียน
สมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y5 = 0.756 + 0.840X4
7. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) คือ การให้การสนับสนุนในงาน
(X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y6 = 0.857 + 0.819X4
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8. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) คือ การให้การ
สนับสนุนในงาน (X4) และการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้
Y7 = 0.668 + 0.523X4 + 0.334X2
ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป แผนภู มิ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (stepwise multiple
regression analysis) ดังแผนภูมิที่ 4
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (Ytot)

บรรยากาศองค์การ
(Xtot)

(Ytot)
(Ytot)

(Ytot) β = 0.778

(Xtot)
(X4), (X2)

ด้านการวางแผนงานวิชาการ (Y1)

(Y1)

(Y2)

(X2), (X4)

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)

(Y3)

(Y1) β = 0.431

(X4), (X3)

ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ (Y4)

(Y4)

(X2), (X4)

ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน (Y5)

การให้ความสาคัญใน
วิธีปฏิบัติงาน (X2)

(Y5)

(Y3) β = 0.119

(X2), (X5), (X1),
(X4)

ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2)

การให้ความสาคัญ
กับเป้าหมาย (X1)

การมุ่งเน้นรางวัล
ตอบแทน (X3)

(X4)

การให้การสนับสนุน
ในงาน (X4)

(Ytot) β = 0.466
(Y1) β = 0.292
(Y2) β = 0.351
(Y3) β = 0.734
(Y4) β = 0.369
(Y5) β = 0.840
(Y6) β = 0.819
(Y7) β = 0.523

ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6)

(Ytot) β = 0.384
(Y1) β = 0.636
(Y2) β = 0.500
(Y4) β = 0.480
(Y7) β = 0.334

(Y6)

(X4)

ด้านการประเมินผล
การดาเนินงานวิชาการ (Y7)

(Y7)

(X4), (X2)

การสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์
และสังคม (X5)
(Y1) β = 0.360

คือ ตัวแปรที่เข้าสมการทานาย
β

คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ

แผนภูมิที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การ
บริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 และ 3)
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ตอน ตอน
ที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามแนวคิดของ โคเพลแมน บรีฟ และ กัสโซ (Kopelman Brief
and Guzzo) และ ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มา จานวน 54 โรง รวมทั้งสิ้นจานวน 216 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.43 ซึ่งนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ
(percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลปรากฏ ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย การ
ให้การสนับสนุนในงาน และการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การแนะแนวการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน การประเมินผล
การดาเนินงานวิชาการ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิช าการ การบริหารงานวิชาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวางแผนงานวิชาการ
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3. บรรยากาศองค์การส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า
3.1 การให้ การสนั บ สนุน ในงาน (X 4) และการให้ ความส าคั ญ ในวิธี ปฏิบั ติ งาน (X 2)
ตามล าดั บ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม
(X5) การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 การให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (X2) และการให้ ก ารสนั บ สนุ น ในงาน (X4)
ตามล าดั บ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.4 การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ตามลาดับ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.5 การให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (X2) และการให้ ก ารสนั บ สนุ น ในงาน (X4)
ตามล าดั บ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3.6 การให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน (Y5) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.7 การให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3.8 การให้ ก ารสนั บ สนุ น ในงาน (X4) และการให้ ค วามส าคั ญ ในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (X2)
ตามล าดั บ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรนามาพิจารณาเพื่อให้ทราบ
สภาพที่แท้จริงของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของการวิจัยนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรนามาพิจารณาเพื่อให้ทราบ
สภาพที่แท้จริงของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของการวิจัยนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ให้ ความส าคัญในกระบวนการด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน มีกิจกรรมในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ว มของบุคลากรในโรงเรียนในการร่วมกันสร้างและกาหนดเป้า หมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาฮิน นัฟท์ชาลี และ พูล (Shahin Naftchali and Pool) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาแบบจาลองสาหรับอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใน
องค์กรและผลการดาเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การมีอิทธิพลต่อการเพิ่มลักษณะของพฤติกรรมการทางานของคนในองค์การ ให้เป็นไปตามที่ต้น
สังกัดได้กาหนดและให้นโยบายปฏิบัติมาอย่างชัดเจน ด้วยการนาของผู้บริหารสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เคา (Kao) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการทางาน และพฤติกรรมการเป็นพลเมือง
องค์ ก ารที่ มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและ
บรรยากาศองค์การในสมาชิกตรวจคนเข้าเมือง งานวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแสดงให้
เห็นอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อบรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็นตัวกาหนดสภาพการดาเนินงาน
ของโรงเรีย นหรือองค์การก่อให้เกิดบรรยากาศองค์การภายในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ฮัลปิน (Halpin) ทีก่ ล่าวว่า บรรยากาศองค์การ แสดงถึงสภาพแวดล้อมในระบบการทางานและสภาพ
ของสถานที่ กล่าวคือ บุคคลในสถานที่ทางานย่อมจะต้องมีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นตนเองใน
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ขณะที่ทางานในองค์การ ดังนั้น องค์การหรือโรงเรียนก็เช่นเดียวกันที่สามารถแสดงลักษณะเฉพาะใน
ด้านบรรยากาศขององค์การหรือ โรงเรียนได้ ด้วยการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อีกทั้ง
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังให้ความสาคัญในการระบุผ ลที่อาจ
เกิดขึ้นหลังจากการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการกาหนดมาตรฐานของผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน ทาให้โรงเรียนมีแนวทางดาเนินงานไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ที่ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า
บรรยากาศองค์การสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับ มาก โดยเรี ย งค่ามัช ฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อ ยได้ ดังนี้ ด้านความเป็นหนึ่งเดียวในต่ อ
องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน ด้านรับผิดชอบ ด้านการให้รางวัล ด้านมาตรฐาน
งานการปฏิบั ติงาน ด้านความอบอุ่น ด้านความเสี่ ยงของงาน และด้านการยอมรับความขั ด แย้ ง
นอกจากนีโ้ รงเรียนยังมีการประเมินผลการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนและนาผลการประเมินดังกล่าวมา
พัฒนาการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนในครั้งต่อไป ทาให้การตั้งเป้าหมายของโรงเรียนมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของผู้บริหาร คณะครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ มนตรี ศรีจันทร์อินทร์ ที่ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี-ตราด ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศ
องค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรีตราด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ให้ความสาคัญในการออกแบบวิธีปฏิบัติงานในแต่ละงานในโรงเรียนตามมาตรฐานที่โรงเรียนกาหนด
ขึ้น ด้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาวิธีการทางานในโรงเรียน เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ การประชุม การศึกษาดูงาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่ านี้เป็นส่ ว นส่ งเสริมให้ บุคลากรใน
โรงเรียนได้เกิดความรู้และความเข้าใจในการสร้างและนาวิธีปฏิบัติงานไปใช้ในการทางานได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งโรงเรียนยังมีการกากับ ติดตาม มีการกาหนดหัวหน้างานในแต่ละงานเพื่อขับเคลื่อนและดูแล
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานอย่างกัลยาณมิตร จึงแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อวิธีปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา ที่ได้ทาการศึกษาบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ ความรับผิดชอบ รางวัล ความอบอุ่น การสนับสนุน อัตลักษณ์
องค์การ และความเสี่ยง ทั้งนี้โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละงาน ตามวิธีปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนได้กาหนดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวิธีปฏิ บัติงานของ
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โรงเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ณรงค์ ศั ก ดิ์ นาคสมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษา (มาตรฐานสากล)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (มาตรฐานสากล) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี
การส่งเสริมขวัญและกาลังใจของบุคลากรในโรงเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทาให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีความสบายใจในการทางานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟอง งาน และ โล (Vong Ngan and
Lo) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศขององค์การกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานต่อของสมาชิก จากเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน การศึกษานี้แสดงให้
เห็นว่าความเครียดของสมาชิกที่ทางานในองค์กรที่มีบรรยากาศขององค์การที่ไม่มีการเอื้ออานวย
ความสะดวกในการทางาน ทาให้สมาชิกขาดความปรารถนาที่จะทางานอยู่ในองค์การต่อ ต่างจาก
สมาชิกที่ทางานในองค์กรที่มีบรรยากาศองค์การที่เอื้ออานวย โดยปัจจุบันพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มี
การให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรในโรงเรียนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงในแต่ละงาน ซึ่ง
เป็นเหตุให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เกิด
เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา เนาวรัตน์ ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์ ก ารของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ผลการวิ จั ย พบว่า
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยการที่โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้
ให้ความสาคัญในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและงานตามนโยบายที่ต้นสังกัดกาหนด เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่โรงเรียนมีการ
สนับสนุนในงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานในโรงเรียน ด้วยการจัดหา
งบประมาณที่ต้นสังกัดจัดสรรให้ รวมถึงการจัดหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้การขัดเคลื่อนงาน
โรงเรียนจึงดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร ชู
ประยู ร โสภณ เพ็ ช รพวง และ สถาพร สั ง ข์ ข าวสุ ท ธิ รั ก ษ์ ศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงสร้างองค์ก าร ความอบอุ่นและการให้ การ
สนับสนุน การยอมรับความขัดแย้ง การให้รางวัลตอบแทน การเป็นอิสระ และการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ ทั้งนี้โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการมอบหมายงาน
ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถ มีการให้ความสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม
แก่บุคลากรในโรงเรียนด้านอารมณ์และสังคม ด้วยการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานและมีการ
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สารวจความต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างสม่าเสมอ และยังมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความรู้และช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดสวัสดิการ
และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ครูทุกคนในโรงเรียนทาให้ทราบถึงผลการปฏิบัติและสิ่งที่ต้องพัฒนา
น าไปใช้ในการปรั บ รุ งการดาเนิ น งานต่ อไป สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พัช ชานันท์ โภชฌงค์ ได้
ทาการศึกษาบรรยากาศองค์การกับประสิ ทธิผลของโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง และไม่ ว่ า ในองค์ ก ารใดก็ ต ามจะมี
ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในองค์การนั้นทางานด้วยความตั้งใจกับสิ่งที่ตนรับผิดชอบ สภาวะที่
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์การซึ่งส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคคล โดยพบว่าบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้หรือความรู้สึก
ของบุคลากรทุกคน บรรยากาศองค์การจึงมีค วามสาคัญยิ่งหลายประการ ดังที่ เลวิน (Lewin) ได้
พยายามที่จ ะเชื่อมโยงระหว่างพฤติ กรรมของคนและสภาพแวดล้ อมเข้าด้ว ยกั น โดยชี้ให้ เห็ นว่า
บรรยากาศหรือพฤติกรรมขององค์การเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมใน
องค์การนั้น พฤติกรรมของบุคคลในองค์การก็ขึ้นอยู่ กับบุคลิกภาพ หรือ คุณลักษณะส่วนบุคคล และ
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศขององค์การนั้น ๆ ศักยภาพในการทางานของบุคลากร การมอบหมาย
งานให้ แก่ผู้ ป ฏิบั ติงานตรงตามความรู้ความสามารถ และการมีการจัดระเบียบเครือข่ายของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มหรือภายในองค์กรหรือหน่ วยงานได้เป็นอย่างดี ทาให้บุคลากรใน
องค์การได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จาเป็นระหว่างกันภายในองค์การได้อย่างเหมาะสม จึงมีส่วน
ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จในโรงเรียนได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อึน-จี และ ซันยัง (Eun-Jee and Sunyoung) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ และการเรียนรู้ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้มี
ผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และยังเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และความเป็ น องค์การแห่งการเรียนรู้ สาเหตุประการดังกล่ าวจึงเป็นเหตุให้โรงเรียนมีระดับ ของ
บรรยากาศองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกพิจ ารณาบรรยากาศองค์ การของโรงเรียนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายด้าน พบว่า
1.1 การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น
อัน ดับ ที่ 1 ที่เป็ น เช่น นี้ อาจเนื่องมาจากคบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 รับรู้ได้ เกี่ยวกับการให้รางวัลสิ่งตอบแทน เนื่องจากการมีผลการปฏิบัติงานตาม
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มาตรฐานที่กาหนดไว้ แสดงให้ เห็ นถึง การได้รั บความยุติธ รรมจากนโยบายการพิจารณาความดี
ความชอบ องค์ประกอบด้านนี้วัดการรับรู้ ของบุคคลเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับการให้รางวัลและ
การลงโทษ เพราะเป็นสิ่ง หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการปฏิบัติงาน ถ้าระบบของการให้
รางวัลหรือการลงโทษมีรูปแบบที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง คานึงถึงการปฏิบัติงานเป็นหลัก และมีวิธีการ
ประเมินที่ยุติธรรม จะทาให้เกิดการกระตุ้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มุ่งสู่ความสาเร็จ
มากขึ้น ทั้งนี้ การให้รางวัลโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงเป็นหลักและการประเมินที่มีความ
ยุติธรรม จะทาให้เกิดการกระตุ้นในแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์สูงกับบุคลากรคนอื่นในองค์การ ทาให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน นาไปสู่ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สอดคล้อง
กั บ แนวคิดของ บราวน์ และ โมเบิร์ก (Brown and Moberg) ที่กล่ าวเกี่ยวกับองค์ ประกอบของ
บรรยากาศองค์การว่า การให้รางวัลตอบแทน (reward orientation) ซึง่ หมายถึง การให้ผลตอบแทน
หรือรางวัลจากผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ใ ต้บังคับบัญชา โดยองค์การจะให้สนับสนุนหรือรางวัลตอบแทนแก่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ผ ลการปฏิบั ติ งานในแต่ ล ะรายตามความเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น มิ ติ ห นึ่ ง ของการ
ดาเนินการด้านบรรยากาศองค์การและหากบรรยากาศองค์การแสดงถึงการให้รางวัลที่ไม่มีความ
ชัดเจนในหลักเกณฑ์หรือวิธีการ หรือการให้รางวัลนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนตัวของผู้บริหาร
โดยไม่ ใ ช้ เ หตุ แ ละผลในการพิ จ ารณาอย่ า งยุ ติธ รรม ก็ ย่ อ มจะท าให้ บุ ค ลากรขาดความใส่ ใ จที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็ จ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาโม ฮาหมิด และ ชารีฟ (Damoe
Hamid and Sharif) ได้ศึกษาผลของบรรยากาศองค์กรที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างแนวปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรบุคคลและผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในภาครัฐของลิเบีย พบว่า องค์การที่นาแนวทาง
ปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และรางวัล และมี
การวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน เป็นธรรม ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านทรัพยากร
บุคคลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ทั้งนี้
เพราะบรรยากาศองค์การของโรงเรียนด้านการให้รางวัล คือการที่ครูปฏิบัติงานดีแล้วได้รับรางวัลหรือ
การชมเชยมากกว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์ เป็นลักษณะของได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ได้รับโอกาสก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่น โดยผลตอบแทนความดีความชอบนั้นมาจากการพิจารณาตามผล
การปฏิบัติงานของครูแต่ละคนเทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนได้กาหนดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของครูในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะด้านการให้รางวัล และคุณภาพชีวิตการทางานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก การที่
โรงเรียนมีการให้รางวัลที่แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรม อย่าง
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ทั่วถึงทุกงานในโรงเรียน มีการใช้เครื่องมือที่น่าเชื่อถือในการประเมินผลการปฏิบัติ งาน และมีการ
พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้โรงเรียนแสดงถึงบรรยากาศในด้านการมุ่งเน้นรางวัล
ตอบแทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร ชูประยูร โสภณ เพ็ชรพวง และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิ
รักษ์ ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะด้านการให้รางวัลตอบแทน
1.2 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบั ติงาน (X2) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตเป็นอันดับที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน เป็นการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนในการทางาน ที่เป็นสิ่งหลักในการขับเคลื่อนองค์การไปได้ เพราะ
หากองค์การใดมีการปฏิบัติงานโดยไร้วิธีการหรือขั้นตอนในการทางานที่ชัดเจน อาจทาให้องค์การนั้น
ๆ ประสบผลสาเร็จได้ยากกว่าการที่มีการกาหนดวิธีปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการให้ความสาคัญในการกาหนดวิธีปฏิบัติงาน
ของแต่ละงานให้มีความชัดเจนและนาไปปรับใช้ได้จริง ทั้งมี การจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจริงกับคุณภาพตามมาตรฐานผลงานที่คาดหวังไว้ เพื่อให้รู้ว่าบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถดาเนินการได้เป็นไปตามมาตรฐานเพียงใด ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลจากการ
ดาเนินงานตามวิธีปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สตริงเกอร์ (Stringer) ที่
กล่าวเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การไว้ว่า
การกาหนดมาตรฐานการทางาน (standards) เป็นหนึ่งมิติที่สาคัญของบรรยากาศองค์การเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติงานเพื่อการพัฒ นาและชี้ให้ เห็ นถึงระดับความภูมิใจของสมาชิกที่ส ามารถทางานได้ มี
ประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น ตามมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น การตั้งมาตรฐานการทางานไว้สู ง ทาให้ ส มาชิ ก
องค์การพยายามที่จะปรับปรุงวิธีการทางานตลอดเวลาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
มาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ และถ้ า ตั้ ง มาตรฐานการท างานที่ ต่ า ก็ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ใน
ประสิทธิภาพการทางานที่ต่าลงไปด้วย นอกจากนี้การนาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
หรื อวิธีการปฏิบั ติงานที่กาหนดขึ้น มาใช้ในการปรับปรุ งพัฒ นาวิ ธีการปฏิบัติ งานให้ เหมาะสมต่ อ
โรงเรียนมากขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามเป้าหมาย หรือมีมาตรฐานที่สูงขึ้น และจาก
การวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการวางแผน
เพื่อจัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน หรือวิธีก ารดาเนินงานของโรงเรียน มีการกาหนดขั้นตอนและ
วิธีการทางานอย่างชัดเจน และมีการประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับรู้และปฏิบัติในทิศทางที่
กาหนด เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่
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ให้ความสาคัญกับวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา ที่
ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะ
ด้านโครงสร้างองค์ การ ซึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวกับการที่องค์การมีการกาหนดโครงสร้างการทางานใน
องค์การ มีการกาหนดตาแหน่ ง อานาจ หน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์การ อีกทั้งการที่
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ ขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินงาน การติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนมีความชัดเจนในการอธิบาย
งานของโรงเรียน มีโครงสร้างการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่อย่างชัดเจน มีความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบั ติงาน กฎระเบี ย บที่โ รงเรีย นได้จัดทาขึ้นมีความเอื้ออานวยให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่าง
สะดวก ยิ่งเป็นการส่งผลให้การดาเนินงานในโรงเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 ผลการวิ จั ย พบว่ า
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างองค์การ
1.3 การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตเป็นอันดับที่ 3 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารจัดการองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า
และประสบผลสาเร็จนั้น องค์การจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนการทางานอย่าง
ชัดเจน และจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการดาเนินงานขององค์การ เพื่อให้ผลผลิตในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารจะเป็ นบุคคลสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การเกิดความตระหนักและมุ่งเน้นผลผลิตจากการทางานและบรรลุเป้าหมายที่องค์การวางไว้
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ฮั ล ปิ น (Halpin) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของ
บรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของบรรยากาศองค์การ และได้เรียกองค์ประกอบนั้นว่า
“มิติของบรรยากาศองค์การ (dimension of Organizational Climate)” มิติหนึ่งที่มีความสาคัญคือ
การเน้นผลผลิต (production emphasis) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีการแสดงถึงความใส่ใจ
และคอยดูแล รวมถึงให้ คาแนะน าในการได้มาซึ่ง ผลผลิ ตต่าง ๆ ที่ ต้องการให้ เกิดขึ้น เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในเวลาเดียวกันผู้บริหารจะคอยกระตุ้นให้ทุกคนพยายามทางานให้
หนักขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งการกาหนดเป้าหมายขององค์การนั้นจะเป็นเข็มทิศที่
คอยชี้ทิศทางในการทางานให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ และผู้นาจะต้องทาให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วม
ในการยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกับการกาหนดเป้าหมายนั้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา
ทองแย้ม ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ด้านเป้าหมายองค์การ ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต เท่ากับ
4.04 โดยโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการรวบรวมองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อออกแบบหรือกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน ทั้ง
ยังมีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานและวิธีการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่
โรงเรียนได้ตั้งไว้ และมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ทราบถึงเป้าหมาย มาตรฐานและวิธีการ
ด าเนิ น งานที่ ก าหนดขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลและน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการ
ตั้งเป้าหมายของโรงเรี ยนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชชานันท์ โภชฌงค์ ได้ทาการศึก ษา
บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากสูงไปต่า เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า เป้าหมายขององค์การ เครือข่ายของการติดต่อสื่ อสาร แบบของความเป็นผู้นา ความ
ซับซ้อนของระบบ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับสูง ตามลาดับ
1.4 การให้การสนับสนุนในงาน (X4) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น
อันดับที่ 4 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการให้ความสาคัญกับความพร้อมของครูในการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารวางแผนในการจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ
ดาเนิ น การจั ดซื้อหรื อจั ดจ้ างหาวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติง านใน
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮัลปิน (Halpin) ที่ได้ศึกษาและให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของบรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของบรรยากาศองค์การ และได้เรียกองค์ประกอบนั้น
ว่า “มิติของบรรยากาศองค์การ (dimension of Organizational Climate)” มิติหนึ่งที่มีความสาคัญ
คือ การให้ ความช่ว ยเหลื อ (trust) หรือสนับสนุนในการท างาน ซึ่งเป็น การที่ผู้ บริ ห ารได้ เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาหน่วยงาน โดยพยายามให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรเทคโนโลยี
และให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า โรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทรั พยากร เทคโนโลยี และสิ่ งจ าเป็นต่อการดาเนินงานอย่างเพียงพอ โดยโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมให้มีการสนับสนุนแต่ละงานอย่างชัดเจน มี
การสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้วยการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหรือจัด
จ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเมื่อมีการสารวจพบอุปกรณ์ที่
ชารุดก็มีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือมีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็น
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สิ่งที่ทาให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเกิดผลสาเร็จ
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร ชูประยูร โสภณ เพ็ชรพวง และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ได้
ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 11 โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยเฉพาะด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน โดยบรรยากาศองค์การของโรงเรียนด้านการ
สนั บ สนุ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านซึ่ง จะท าให้ ครูรู้ สึ กถึ ง การได้ รับโอกาส ได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้บริหาร ในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นจากการที่มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี รวมถึ ง องค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการสนับสนุน โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดาเนินการและการติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์การ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการงานภายในโรงเรียนในแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาเนิ น งาน สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ ธิดา ทองแย้ม ได้ทาการศึกษาภาวะผู้ นาของผู้ บริห ารกับ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร
1.5 การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตเป็นอันดับที่ 5 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมงานที่ดี
มีความเป็นมิตร การชื่นชมซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีในการทางาน และด้วยการ
ที่ผู้บริหารให้ความสาคัญในการแสดงออกถึงความใส่ใจบุคลากรในองค์การ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮัลปิน (Halpin) ที่ได้ศึกษาและให้แนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของบรรยากาศองค์การ และได้
เรียกองค์ประกอบนั้นว่า “มิติของบรรยากาศองค์การ (dimension of Organizational Climate)”
มิติหนึ่งที่มีความสาคัญคือ การให้ความเอาใจใส่ (consideration) ซึ่งเป็นการที่ผู้บริหารให้ความเห็น
ใจผู้ร่วมงาน โดยพยายามสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงานและคอยให้ความช่วยเหลือในด้าน
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สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ร่วมงาน การเป็นกลุ่มสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ การช่วยเหลือ การ
สนับสนุน การส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ในการปฏิบัติงานในองค์การที่มีการ
สนับสนุน กระตุ้น และส่งเสริมบุคลากรให้มีความเข้มแข็งเป็นมิตร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิด
ความร่วมมือ เกิดทัศนคติที่ดี ไว้วางใจกัน ซึ่งมีผลต่อความยึดมั่น ในงานและความผูกพันต่อองค์การ
ถึงแม้งานจะหนักแต่บุคลากรจะเกิดความพึงพอใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ จากการวิจัยครั้งนี้
พบว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการวางแผนการสนับส นุน
ช่วยเหลือด้านอารมณ์และสังคมให้แก่ครู มีการแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการให้เพียงพอ
และทั่วถึงต่อบุคลากรในโรงเรียน ด้วยการสารวจความต้องการด้านอารมณ์และสังคมของครู เช่น
ความเครียดในการทางาน ความกังวลในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น และหากพบว่ามีความ
ต้องการในด้านที่โรงเรียนสามารถจัดหาและพัฒนาให้ได้ก็จะมีการจัดหาและประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะด้านความอบอุ่น โดยการที่บุคลากรในองค์การมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงให้
เห็นถึงความรัก ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน ก็เป็นอีกสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในองค์การได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านอารมณ์และสังคมในการทางาน โดยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารที่ไม่เพิกเฉยที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลาบากตาม
ลาพัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา ที่ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะด้านการสนับสนุน ซึ่งจากงานวิจัย
ครั้งนี้พบว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่มีการวางแผนการ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการทั้งทางด้านอารมณ์และด้านสังคมให้แก่ครู มีการจัดสวัสดิการ
พื้นฐานให้ครูตามความจาเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของความโอบอ้อมอารี และความเห็นอกเห็น
ใจกัน ขององค์การต่อผู้ป ฏิบั ติงานในองค์การ โรงเรียนได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญในการจัดหาและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคมแก่บุคลากรใน
โรงเรียนอย่างเพียงพอ อีกทั้งในการมอบหมายงานต่าง ๆ ในโรงเรียนก็เป็นการพิจารณามอบหมาย
งานจากความพร้อม ความถนัดของบุคลากรในโรงเรียน ทาให้บุคลากรในโรงเรียนรับรู้ได้ถึงการได้รับ
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคมจากโรงเรียนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร ชู
ประยูร โสภณ เพ็ชรพวง และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุ
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ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านความอบอุ่นและการให้การ
สนับสนุน
2. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มีการให้ความสาคัญในการดาเนินการกาหนดผู้รับผิดชอบและมีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การดาเนินงานวิชาการในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน มีการเผยแพร่ระเบียบ
และแนวปฏิบั ติในการดาเนิ น งานวิชาการให้ ผู้ เกี่ยวข้องทราบในช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนประจาปีการศึกษา การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของ
โรงเรี ย น เป็ น ต้น ด้ว ยกิจ กรรมดังกล่ าวทาให้ ผู้ เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ต าม
แนวทางที่กาหนดในการรับบริการทางด้านวิชาการของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโรงเรียนมีการ
วางแผนงานวิชาการอย่างชัดเจนทาให้เกิดการสร้างทีมในการปฏิบัติงานวิชาการสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทอมพ์สัน (Thompson) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือในการบริหาร
วิชาการ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสารวจการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาที่แสดงออกผ่าน
การตัดสินใจในวัฒนธรรมความเป็นผู้นาที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยเผยให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ผู้ร่วมให้ข้อมูลแสดงออก ได้แก่ 1) ธรรมชาติของการทางานร่วมกัน พบว่า เป็นการ
สร้ า งความอึ ด อั ด สร้ า งความรู้ สึ ก ของการท างานเป็ น ที ม และสร้ า งความยากล าบาก 2) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในกระบวนการ พบว่า สมาชิกในทีมเริ่มเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น
และกระบวนการนี้ก็สร้างความสนุกในการปฏิบัติงานมากขึ้น และ 3) เสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการ พบว่า เกิดลักษณะของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังอย่างกระตือรือร้ น
รวมถึงการใช้ประสบการณ์ในการนาด้านอื่น ๆ ในโรงเรียน มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
ดาเนินงานในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษาตามแต่ละปีงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิน
พันธ์ บุญธรรม ที่ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์
ในโรงเรี ย นที่ ข าดแคลนครู ค ณิ ต ศาสตร์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการดาเนินการ
จั ดทาและพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของหลั กสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการนาหลักสูตรไป
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ใช้ในการจั ดการเรี ย นการสอนอย่ างเป็นระบบ สะท้อนให้ เห็ นถึงการดาเนินงานด้านการบริ ห าร
วิช าการอย่ างเป็ น ระบบ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผลการวิจั ย พบว่ า การบริ ห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อีกทั้ง
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังมีการส่งเสริมด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน รวมถึ ง การออกแบบตารางสอน ด้ ว ยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม ทาให้การดาเนินงานวิชาการเกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ที่ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้ บริหารกับ
การบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ผลการวิจั ยพบว่า การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ให้ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ได้ออกแบบและจัดเนื้อหาสาระ เพื่อกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสมรรถนะที่
นั กเรี ย นควรปฏิบั ติ ได้ ในแต่ล ะช่ว งวัย อย่ างเหมาะสม มีการนาภูมิปัญญาท้อ งถิ่น หรือเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการและจาเป็นของโรงเรียน
ได้ อ ย่ า งหลากหลาย รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดในทุกระดับชั้น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เกตกนก สวยค้าข้าว ได้
ท าการศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ ส านั ก งานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และมีส่วนในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีส่วน
ร่วม โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการให้นักเรียนได้เกิดความสนใจและได้เรียนรู้ตามความ
ถนัด อีกทั้งโรงเรียนยัง มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นั กเรี ย นในชั้น เรี ย น แสดงให้ เห็ น ถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม ทางวิช าการของโรงเรี ย น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิว ตาคม ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกัดส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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มีการให้ความสาคัญในการกาหนดแนวปฏิบัติและมีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจน มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการประมวลผลการเรียนและ
ช่วยสร้างสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี และด้วยการที่ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการจัดทาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดทาคลังข้อสอบไว้ใช้ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมครูผู้สอน
ในการวัดและประเมินผลอย่างถูกต้องและโปร่งใส นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทาทะเบียนนักเรียน
และมีระบบการให้บริการอย่างน่าเชื่อถือ ปลอดภัยและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพล
พรเพ็ง ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงธนใต้ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
ใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการดาเนินการให้บริการนักเรียนในการจัดทาระบบการ
แนะแนวและใช้ระบบการแนะแนวในทุกโรงเรียน โดยโรงเรียนมีการเชื่อมโยงการดาเนินงานแนะแนว
การศึกษาให้สอดรับกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงงานด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อประสานความช่วยเหลือหรือพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมี
การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียน
หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ด้วยการฝึกอบรม
การประชุม หรือการศึกษาดูงาน จึงเป็นส่วนทาให้การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ หนูงาม ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาแบบบูรณาการของ
ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 ผลการวิ จั ย พบว่ า การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการตามแนวปฏิบัติทั้งที่ต้นสังกัด
กาหนดและรวมทั้งที่โรงเรียนกาหนดขึ้น โดยมีหลักฐานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ตรวจสอบได้
เช่น การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี หรือ SAR โดยปัจจุบันโรงเรียนมีส่วนในการกาหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนได้เองและสามารถประเมินตนเอง แล้วนาผลกาประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหารวิชาการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา น้าขาว ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในระดับ
มากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด จานวน 1 ด้าน คือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน และอยู่ในระดับมากจานวน
16 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน การ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การวางแผนงานด้านวิชาการ การ
นิเทศการศึกษา การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น การแนะแนว การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนและองค์กรอื่น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ มีแหล่ งเรี ย นรู้ ตามล าดับ และสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ ธนเดช กิจศุภ ไพศาล ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอนภาษาจีนตามการรับรู้ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการรับรู้ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสอนภาษาจีนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกพิจารณาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายด้าน พบว่า
2.1 การแนะแนวการศึกษา (Y6) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
ที่ 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการส่งเสริม การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีการดูแล นิเทศ กากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานแนะ
แนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนวในทุก
ระดับชั้นของทุกโรงเรียน อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณค่าของการแนะแนว
นักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ หน่วยศึกษานิเทศก์ ที่กล่าวว่าการแนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผูนักเรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต การเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู ซึ่งครูทุกคนต้องทาหน้าที่แนะแนวให้คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒน า
ตนเองสู่ โ ลกอาชี พ และการมี ง านท า โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดเป้าหมายของการแนะแนวการศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางการเรียนให้สามารถประสบความสาเร็จ 2) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนด้านการศึกษา 3)
ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวทางด้านการเรียนเป็นอย่างดี และ 4) ส่งเสริมลักษณะนิสัยให้
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นักเรียนมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและชีวิต จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นโรงเรียนที่มีการดาเนินการด้าน
การแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกโรงเรียน มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีการกากับ
ติดตามและให้ความสะดวกในการดาเนินงานแนะแนวอย่างเหมาะสม ทาให้มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น
อันดับ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึ กษาการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยเฉพาะด้ า นการแนะแนว ด้ ว ยการที่ โ รงเรีย นสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการรับผิดชอบการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
อย่างชัดเจน มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานแนะแนวการศึกษากับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดให้มีระบบในการแนะแนวทางวิชาการและวิช าชีพ
ภายในโรงเรี ย น มีการดาเนิ น การแนะแนวการศึ ก ษาโดยความร่ว มมื อ ของครู ทุ กคนในโรงเรี ย น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านการแนะแนว นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการแนะ
แนวการศึกษา และมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น
ๆ เช่น หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จัน
จิรา น้าขาว ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแนะแนว
2.2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5) พบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 9 จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น
และทุกระดับชั้น ในทุกภาคเรียนและปีการศึกษา และจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้มีการซ่อม
เสริ มกรณีที่มีนั กเรี ย นไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน สอดคล้ องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้อง
คานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่ อ งในแต่ล ะภาคเรี ย น รวมทั้งสอนซ่ อ มเสริ มนั ก เรี ยนให้ พั ฒ นาจนเต็ มตามศั กยภาพ มี
หลักการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย 1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา นักเรียนต้องมีเวลาเรียน
ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 2) นักเรียนต้องได้รับ
การประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 3) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผล
การเรี ย นทุกรายวิช า และ 4) นั กเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผ ลการประเมินผ่ านเกณฑ์ ที่
สถานศึกษา กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แล้วมีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้การวัดผล
ประเมินผล มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ด้วยกระบวนการที่โรงเรียนมีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียน มีการกาหนดแนวปฏิบัติและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนอย่างชัดเจน มีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่โรงเรียนกาหนดขึ้น มีการสร้างเครื่องมือในการ
วัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน มีการวิเคราะห์และปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดทาคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จันจิรา น้าขาว ได้ศึกษาภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารกั บ การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการวัดผล
ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การรับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนที่มีความถูกต้องครบถ้วน มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผล มี
การจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย มีทะเบียน
นักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน โดยมีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
มีการจั ดเก็ บ รั ก ษาที่ ดีแ ละปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบและให้ บริ ก ารทะเบีย นนั ก เรีย นหรื อ
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หลั กฐานงานทะเบี ย น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒ นานันท์ ได้ทาการศึกษาการ
ตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน
2.3 การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต เป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมทั้ง
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ อย่างชัดเจนเป็นปรนัย และประกาศ
ให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องได้รั บ ทราบ นอกจากนี้ยังมีการจัดทาแผนพัฒ นาการศึ กษาที่มุ่งเน้น คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจาเป็นของโรงเรียน
เพื่อกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของโรงเรียนที่จะสามารถประเมินผลเพื่อพัฒนางานวิชาการได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ที่กล่าวไว้ว่า การ
กาหนดภารกิจของโรงเรียนเป็นการกาหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ งานวิช าการ และต้องมีการสร้ างความเข้าใจในภารกิจหรือเป้าหมายที่กาหนดขึ้น เพื่อให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนและการสื่อสารเป้าหมายของ
โรงเรี ย น มีการจั ดระบบบริ ห ารที่มีโ ครงสร้างการดาเนินงานวิช าการที่ชัดเจน มีการจัดทาระบบ
สารสนเทศที่มีฐานข้อมูล สารสนเทศเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้วยกระบวนการที่โรงเรียนมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างชัดเจน มีการสร้างแบบประเมินผล
และเกณฑ์การดาเนินงานวิชาการ มีการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบ
ได้ มีการประเมิน ผลในระดับ หน่ว ยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานวิชาการ และมีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานวิชาการ มีการนาผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์ โดยการ
ประเมิน ผลในด้านคุณภาพการจั ดการเรียนการสอนพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ ยของ
นักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน โดยพิจารณาร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
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(ระดับดีขึ้นไป) เทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้นว่าโรงเรียนประสบผลสาเร็จในการดาเนินงาน
วิชาการหรือไม่ และนาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ตามรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา น้าขาว
ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
2.4 การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต เป็ น อั น ดั บ ที่ 4 ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรม
สั ป ดาห์ วิทยาศาสตร์ กิจ กรรมเปิ ดบ้านโรงเรียน (open house) กิจกรรมสั ปดาห์ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา
กิจกรรมทาบุญวันพระ กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หรื อกิจกรรมสาคัญทางสังคม
เป็นต้น อย่างน้อย 6 ประเภท สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์ฟี (Hallinger and
Murphy) ที่กล่ าวไว้ว่า โรงเรี ย นต้องสร้างบรรยากาศวิช าการ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลั ก สู ต รที่
น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและมีการประเมินความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมเพื่อหาสาเหตุในการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมให้
นั กเรี ย นได้เกิดความคิ ด สามารถที่จะเกิดทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ และสร้า งสรรค์ องค์ความรู้ จ าก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้
ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตย์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนทุกแห่งซึ่งมีหน้าที่ดาเนินงานเพื่อสนองนโยบายของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงจาเป็น ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และดาเนินการ
เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน และแหล่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถจัดและดาเนินการได้มี
หลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ กาลั งความสามารถของโรงเรียนแต่ล ะแห่ ง เช่น ห้ องสมุดโรงเรียน
อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดประชาชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมล
พัฒนานันท์ ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ โรงเรี ย นมีการส่ งเสริ มให้ ครู ได้ รับ การพัฒ นาทางด้ านวิช าการตามเกณฑ์จ านวนชั่ว โมงที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนด มีการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครูที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง การมีการจัดบรรยากาศทาง
วิชาการอย่างน้อย 5 ประเภท นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ มีการนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ และมีการนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดให้ครูนาความรู้ไปดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย มีการให้
ครู น าผลการวิเคราะห์ วิจั ย ไปใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ข องนั กเรี ยนและมีก ารเผยแพร่ผ ลการ
วิเคราะห์วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ครูมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษา
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิ จัยพบว่า
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และด้านการพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.5 การบริหารงานวิชาการ (Y2) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
ที่ 5 ที่เป็ น เช่น นี้ อาจเนื่ องมาจากโรงเรีย นมี การการก าหนดขอบข่ายงานวิช าการ มีแผนภูมิการ
บริหารงาน มีพรรณนางานมอบหมายงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ รู้และเข้ าใจตรงกัน เนื่องด้วยงานด้านการบริห ารวิชาการเป็นงานที่มี
ความส าคัญที่สุ ดในการบริห ารโรงเรียน สอดคล้ องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่ าว
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสาคัญ ด้วย
การที่โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการ เพื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต าม
องค์ประกอบของหลักสูตรทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมี
การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้แก่

150
ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการทางานร่วมกันที่ ใช้
เหตุผล การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ นอกจากนี้แต่ละ
โรงเรียนได้นาการนิเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า
ปฏิบั ติได้ถูกต้อง ส่ งผลให้ เกิดความก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สู งสุ ด สอดคล้ องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าการบริหารงานในโรงเรียนและการจัดการในเรื่องใด ๆ ในโรงเรียนก็ตาม จะ
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดจาเป็นต้องมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนา ช่วยเหลือ
คอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือคอย ให้บริการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็น
หลัก และการนิเทศการศึกษา ภายในสถานศึกษามีจุดหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความเชื่อมั่น สามารถพัฒนา วิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เกิดการประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ช่วยเหลือครู ให้รู้จักเลือกและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 มีกิจกรรมด้านการจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตาม
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้
ท าการศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนมีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน มีตารางสอนรวม ตารางสอน
รายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามการใช้นาผลมา
ปรั บ ปรุ งพัฒ นาการใช้ตารางสอน มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอนตามแนวปฏิบัติที่โ รงเรียน
กาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความรู้ค วามสามารถและความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การสอน มีการจัด
ครูเข้าสอนแทนอย่างสม่าเสมอตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ
และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการให้เกิดระบบและมีการติดตามและประเมินผลการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีน
ไฝ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิ ชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
ด้านการนิเทศการศึกษา
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2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เป็นอันดับที่ 6 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 มีการให้ความรู้แก่ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ทาให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักฐานการนา
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอตรวจสอบได้ โรงเรียนมี
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน ทั้งด้านความรู้
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย
มูล คา ที่ กล่ าวว่า หลั ก การในการจัด การเรี ยนรู้เ ป็น เรื่ องที่ ผู้ ส อนจะต้อ งศึ กษาวิเ คราะห์ ใ ห้ เ ข้ า ใน
สาระสาคัญ เลือกวิธีการที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างจริงจัง การจัดการ
เรี ย นรู้ จ ะต้ อ งเน้ น ความส าคั ญ ทั้ ง ความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านความรู้ ผู้สอน
จะต้องวิเคราะห์ภารกิจในการสอนว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนเข้าใจความหมายของสิ่งที่จะ
เรียนรู้ และโครงสร้างของความรู้ ประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักการ กฎเกณฑ์ ไปจนถึงทฤษฎี
อย่างมีลาดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีหลักในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนต้องกาหนด
จุดประสงค์การเรีย นรู้ และผลการเรียนรู้ ตลอดจนสาระให้ส อดคล้ องกับมาตรฐานหลั กสูตร เพื่อ
ประโยชน์ ในการพั ฒ นาศั กยภาพให้ เ ป็น ไปตามเป้ าหมาย 2) ด้านคุณธรรม การพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยการที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ จะทาให้นักเรียน
เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดพลังในการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น 3) ด้านกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่จะนาไปสู่การเน้ นนักเรียนสาคัญที่สุดนั้น ควรเป็น
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ที่นามาใช้ประกอบด้วยกระบวนการ
เรี ย นรู้ ทั่ว ไปได้กับ หลาย ๆ วิช า เช่น กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการเรียนรู้และร่ว มมือ เป็นต้น
นอกจากนี้ในการเรี ยนรู้ แต่ล ะวิชา กิจกรรมต้องเน้นให้นักเรียนฝึ กปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้
เฉพาะวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ จะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 4) การบูรณาการตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากการเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทุกที่และทุกโอกาส ทั้งการเรียนในห้องเรียน ใน
สภาพแวดล้อมและในธรรมชาติ นักเรียนจาเป็นต้องกาหนดปัญหาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง ทาให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนาถ ธนพรวรกุล ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้วยการที่โรงเรียนมี
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ครูผู้สอน ซึ่งผ่านการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรพัฒนาครูในระดับอุดมศึกษา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้และมีจิตวิทยาในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน รวมถึงการเข้าใจนักเรียนและสามารถสร้างสรรค์ เสาะหากิจกรรมหรือโครงการที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นได้เ ป็ นอย่ างดี สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ ชมาลิ ง และ ลิ นตัน
(Schmaling and Linton) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาและการบริหารวิชาการ พบว่า ภูมิหลัง
หรือความเป็นมาของผู้ ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาแต่ล ะคน อาจเป็นการเสริมสร้างพวกเขาให้ พร้ อม
ส าหรั บ การบริ ห ารงานวิช าการหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเข้าใจและการทางานกับผู้ คน การรู้จัก
จัดลาดับความสาคัญความต้องการของผู้อื่น รวมถึงความต้องการของหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้
โรงเรียนมีการจัดสอนซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามโครงสร้างของหลักสู ตรและสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน โดยสารวจความต้องการและเปิด
โอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
นั กเรี ย น มีการจั ดบรรยากาศ สิ่งแวดล้ อม และแหล่ งเรียนรู้ให้ เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียน
ต้องสร้างบรรยากาศวิชาการ จัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มี
ผลงานด้านวิช าการดีเด่น หรื อมีพฤติกรรมดีเด่น โดยประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง มี
การมอบทุนการศึกษา จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการให้รางวัล และการให้การยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้าน
วิชาการสูง และการจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและ ความ
สนใจ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม มีการจัดหาและจัดทาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบารุงรักษา พัฒนาและเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
โรงเรี ย นและองค์กรอื่น ด้านการส่ งเสริมและสนับสนุนงานวิช าการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
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หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้
ในโรงเรียน และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.7 การวางแผนงานวิชาการ (Y1) พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
ที่ 7 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียนมีการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้วยการดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโรงเรียนในปีที่ผ่านมานั้น มา
ปรั บ ใช้ในการวางแผนการดาเนิ น งานวิชาการ เนื่องด้ว ยงานด้านการบริห ารวิชาการเป็นงานที่มี
ความส าคัญที่สุ ดในการบริห ารโรงเรียน สอดคล้ องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่ าว
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการว่าเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้า ใจ ให้ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โรงเรียนจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล กาหนดเป้าหมาย จัดทากรอบในการ
ดาเนินงานวิชาการของปีปัจจุบัน ตลอดจนดูแล นิเทศ กากับและติดตามอย่างสม่าเสมอ ด้วยการที่
โรงเรียนมีการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
มีการจัดทาคู่มือที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรียน และมีการเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อส่งเสริมให้งานวิชาการเป็นระบบที่มีความสะดวกในการนาไปใช้และเป็นปัจจุบัน
มีการกาหนดครูผู้รับผิดชอบในการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการขึ้นใช้ในโรงเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา จีนไฝ ได้ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธ ยมศึกษา จั งหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน อยู่
ในระดับมาก อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดทาแผนงานวิชาการขึ้นใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานวิ ช าการ และมี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานวิ ช าการในโรงเรี ย น
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จันจิรา น้าขาว ได้ศึกษาภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารกั บ การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ปิยนาถ ธนพรวรกุล ได้ทาการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
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ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนวิชาการ อยู่ในระดับมาก
3. จากผลการวิจัย พบว่า บรรยากาศองค์การส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า
บรรยากาศองค์การส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยที่ บรรยากาศองค์การภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.853 สามารถทานายการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมได้ร้อย
ละ 72.80 สามารถเขียนสมการถดถอยสาหรับการทานายได้ ดังนี้ Ytot = 1.051 + 0.778Xtot และตัว
แปรบรรยากาศองค์การ คือ การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) กับตัวแปรการให้การสนับสนุน
ในงาน (X 4) ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.906 สามารถทานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมได้ร้อยละ 82.10 สามารถเขียนสมการถดถอย
สาหรับการทานายได้ ดังนี้ Ytot = 0.693 + 0.466X4 + 0.384X2 ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาที่ให้ความส าคัญในวิธีปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มี
กระบวนการบริหารจัดการในการกาหนดขั้นตอนการทางาน ซึ่งเป็นสิ่งหลักในการขั บเคลื่อนงานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญของการบริหารงานในโรงเรียน
อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานจริงกับคุณภาพตาม
มาตรฐานผลงานที่โรงเรียนคาดหวังให้เกิดขึ้น ทาให้รู้ได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามเป้าหมาย หรือมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
และจากการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการ
วางแผนออกแบบโครงสร้ า งงานโรงเรี ย น การจั ด ท าระเบี ย บ แนวทางปฏิ บั ติ ง าน หรื อ วิ ธี ก าร
ดาเนินงานของโรงเรียน มีการกาหนดขั้นตอนและวิธีการทางานในแต่ละงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน
และมีการประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับรู้และปฏิบั ติในทิศทางที่โรงเรียนกาหนด เป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น โดยภาพรวม
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชาติ กาลังฤทธิ์ ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศของโรงเรียน สมรรถนะขององค์การ (ด้านการ
กาหนดโครงสร้างที่เหมาะสม) การบริหารการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้นาทางวิชาการ สามารถ
ร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของคุณภาพในด้านของการบริหารวิช าการได้ร้อยละ 63 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากสาเหตุดังกล่าวเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม และอีกประเด็นที่สาคัญ
และส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้แก่ การให้การสนับสนุนในงาน หากพิจารณาจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่ มี
การบริหารจัดการที่ทาให้บุคลากรในโรงเรียนรับรู้ได้ถึงการสนับสนุน หรือได้รับการอานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการ และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ด้วยการที่โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและจัด
ให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ แก่งานทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังมีการสารวจความพร้อมของ
แต่ละงานก่อนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นระยะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 0.75 สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้ร้อยละ 57 โดยการสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา เป็น
สิ่งสาคัญที่ทาให้การดาเนินการด้านการบริหารงานวิชาการ อันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการจัดการ
เรียนการสอนและการขับเคลื่อนงานนโยบายทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เขษมสร โข่ ง ศรี ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยเฉพาะ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการจัดการงบประมาณ
ดังนั้น บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควร
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงานและการให้การสนับสนุนในงาน เพราะ
บรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิช าการของโรงเรียน ซึ่งถือ
เป็ น หั ว ใจหลั กของการบริ หารงานโรงเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
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นักเรียน มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การขับเคลื่อนกิจกรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม
ระบบและมีกระบวนการดาเนิ น งานที่ชั ดเจน และยังสามารถกาหนดแนวทางในการพัฒ นาการ
บริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า
3.1 การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (X1) การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) การให้
การสนับสนุนในงาน (X4) และการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (X5) ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนงานวิชาการเป็น
กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ระเบีย บและแนวปฏิบั ติ ข องทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อส่งเสริมให้งานวิชาการเป็นงานที่มีระบบสะดวกในการดาเนินงานอย่าง
เป็นปัจจุบัน ด้วยการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึก ษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการขึ้นใช้
ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องกาหนดภารกิจหรือ
เป้าหมายของโรงเรียน เพื่อเป็นการกาหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้องรับผิ ดชอบให้ส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์ฟี (Hallinger and
Murphy) ที่กล่าวไว้ว่า การกาหนดภารกิจของโรงเรียนเป็นการกาหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้อง
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และต้องมีการสร้างความเข้าใจในภารกิจหรือเป้าหมายที่
กาหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนและการ
สื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน โดยโรงเรียนอาจมีการจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินงาน เช่น คู่มือ
ครู คู่มือนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดทาแผนงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถ
นาไปใช้ได้จริง และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการประกอบการดาเนินงาน
หรือเข้าใจในลักษณะงานด้านวิชาการในโรงเรียนนั้น ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน โดยการวางแผนงานวิชาการเป็นกิจกรรมที่ต้อง
เกิดจากการร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนภายใต้สภาพบรรยกาศองค์การของโรงเรียนที่
ประกอบกัน จึงเป็นเหตุให้บรรยากาศองค์การ ด้านการให้ความสาคัญกับเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายและมาตรฐานของการปฏิบัติงานในแต่ละงานของโรงเรียน และการสื่อสารให้
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นทุ ก คนได้ เ ข้ า ใจถึ ง เป้ า หมายร่ ว มกั น อาจพิ จ ารณาได้ จ ากการที่ ผู้ บ ริ ห ารให้
ความส าคัญในการกาหนดเป้ าหมายและวิสั ยทัศน์ของโรงเรียน สามารถจูงใจให้ คณะครูและผู้ ที่
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เกี่ยวข้องให้เกิดการร่วมมือ และยอมรับ ในลักษณะของความเป็นผู้นาในการบริหารงานวิชาการ มี
การดูแลให้คาปรึกษาเพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกานต์ เอี่ยมสะอาด และ สถิรพร
เชาวน์ ชัย ที่ศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนมัธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้วยการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นา สามารถวางแผนงานด้านการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน และมีความสามารถในการนาโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มี
ความสามารถแก้ปัญหาด้านวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ได้ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งเป็นลักษณะของการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึง
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานเพื่ อ จั ด ท าระเบี ย บ แนวทาง หรื อ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงาน และมีการประกาศหรือชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนแต่ละงานได้รับทราบและนาข้อมูลไป
ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการวางแผน
งานวิช าการ ด้ ว ยเหตุที่การวางแผนงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นงานที่ต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงานวิชาการอย่างชัดเจนและสามารถนาไปใช้ได้จริง สังเกตได้จากผลการวิจัยครั้ง
นี้ ที่พบว่าระดับของบรรยากาศองค์การ ด้านการให้ความสาคัญในวิธีการปฏิบัติงาน และระดับของ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ต่างอยู่ในระดับมากทั้งคู่ การสนับสนุนทางด้าน
อารมณ์และสังคม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 9 เนื่องจากการที่โ รงเรีย นมีกิ จ กรรมหรื อวิ ธี การที่แสดงให้
บุคลากรในโรงเรียนรับรู้ได้ว่าโรงเรียนเห็นความสาคัญและใส่ใจในการจัดสวัสดิการหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกเฉพาะบุ คคลให้ แก่บุ คลากรในโรงเรียนตามความจาเป็นอย่างเพียงพอ เช่น การให้
ความสาคัญในการมอบหมายงานตามความถนัดของบุคลากร การจัดหาหรือประสานหน่วยงานดู แล
สวัสดิการของบุคลากร เป็นต้น สิ่งดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการออกแบบวางแผนงานวิชาการ ในเชิงของ
การออกแบบลักษณะงานหรือขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิชาการแต่ละงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ด้วย นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนในงาน เป็นการที่โรงเรียนมี การบริหาร
จั ด การที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ก ารสนั บสนุน เกี่ ยวกั บ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ การบริ ก าร และ
ทรั พยากร รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณและจัดซื้ อหรื อจั ดจ้างหาวัส ดุ อุปกรณ์
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานวิชาการที่ตั้งไว้
ตามที่คณะกรรมการในแต่ละงานรับผิดชอบ จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการวางแผนงานวิชาการ เพราะ
การจะดาเนินการวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องทราบถึง
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ลักษณะของการสนับสนุนในงานและจะต้องมีการสนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจาเป็นในแต่ละ
งานของงานวิชาการด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ และปัจจัยด้านสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความสัมพั นธ์
ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการให้ความสาคัญกับ
เป้าหมาย การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม และการให้การ
สนับสนุนในงาน เพราะบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ด้านการวางแผนงานวิชาการ
3.2 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
บริหารงานวิชาการ (Y2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการให้ความสาคัญ
ในวิธีปฏิบัติงาน เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับการกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วน
ใหญ่มีการกาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนและจัดทาระเบียบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบและขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอลลิงเกอร์ และ เมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ที่กล่าวไว้
ว่า การกาหนดภารกิจของโรงเรียนเป็นการกาหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และต้องมีการสร้างความเข้าใจในภารกิจหรือเป้าหมายที่กาหนดขึ้น เพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนและการสื่อสารเป้าหมายของ
โรงเรียนโดยการมุ่งเน้น ให้ ความส าคัญในวิธีปฏิบัติงานส่ งผลต่อด้านการบริห ารงานวิชาการ จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงานวิชาการอย่างชัดเจน ด้วยการกาหนดขอบข่ายงานวิชาการ จัดทาแผนภูมิการ
บริหารงานและมีการพรรณนางานมอบหมายให้คณะกรรมการโรงเรียนรับผิดชอบอย่างชัด เจนมี
หลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มี
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว
น าหลั กสู ตรสถานศึก ษาที่ผ่ านการพิจารณาไปใช้ ในการจั ด การเรียนการสอนตามกลุ่ ม เรีย นของ
นักเรียนตามความถนัดและสนใจในชั้นเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
ตามศักยภาพและสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์
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พานิช กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าต้องบริหารการสร้างคน
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตนรอบด้าน โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นขั้นตอนที่
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม และมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน มีการจัดทาและใช้ตารางสอนด้วยการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละครั้งที่ดาเนินงาน
รวมถึงการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอนและจัดครูสอนแทนอย่างสม่าเสมอ กรณีที่ครูไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์
การจัดการเรียนรู้ของครู จากที่กล่าวมาจึงแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อด้านการ
บริหารงานวิชาการ เพราะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในส่วนของงานวิชาการ หากงานมี
วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหาร
โรงเรียนทุกระดับ เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้า ฝ่ายบริหาร เป็น
ต้น เป็นผู้ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการกาหนดวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน ช่วยให้การบริหารงานวิชาการ
ดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิ จัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริ ห าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เนื่องด้วยผู้บริหารโรงเรียนนั้ นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่ อนให้ การบริห ารงานวิชาการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และการที่จะขับเคลื่ อนการบริห ารงานวิช าการให้ ไปสู่เป้าหมายได้นั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องให้ความสาคัญในวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนและสามารถจูงใจบุคลากรในโรงเรียน
ให้เกิดการร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน อันจะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ด้วย อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการคือการให้การสนับสนุนในงาน
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสนับสนุน อานวยความสะดวกให้เกิดขึ้นในงาน โดยโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่มีการให้การสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการ และทรัพยากรเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้วยเหตุที่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจะขับเคลื่อนไปได้
จะต้องได้รับการสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเพียงพอ อันจะส่งผลให้การบริหารงาน
วิชาการเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกานต์ เอี่ยมสะอาด และ
สถิ ร พร เชาวน์ ชั ย ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผลการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จานวน 2 ตัว ได้แก่ ความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (X5) และการจัดแหล่งเรียนรู้
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ในสถานศึกษา (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.736 มีอานาจพยากรณ์ (R2)
ได้ร้อยละ 54.10 แสดงให้เห็นว่าสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิช าการของ
โรงเรียน ดังนั้น บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน และการให้การสนับสนุนใน
งาน เพราะบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ
3.3 การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (X3) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (Y3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน โดย
โรงเรี ย นสั งกัดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 9 ได้มีการจัดท าหน่ว ยการเรี ย นรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดหาและจัดทาสื่ออุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา มีการจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรม
ที่สอดคล้องตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต
คือ 3R X 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ Reading อ่านออก Writing เขียนได้ และ Arithmetics คิดเลขเป็น และ
7C ได้แก่ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 3)
Cross-Cultural Understanding (ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ ) 4)
Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่ว มมือ การทางานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นา) 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) และ 7) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) ซึ่งจะทาให้
นั กเรี ย นเกิดทั ก ษะกระบวนการที่ ส าคัญ และจ าเป็นต่ อ การด ารงชีวิต ในสั ง คม โรงเรียนมีก ารจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียน สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหมวดที่ 4
มาตรา 24 (5) ความว่า “ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
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เรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ” จากกรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้สาหรับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เซอร์ จิ โ อวานนี (Sergiovanni) ที่กล่ าวไว้ว่า สถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศที่ดีแก่
นักเรียน สนับสนุนนักเรียนด้วยการให้คาชมและการมอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน้นการทางาน และมี
ความเชื่อมั่นคาดหวังในความสาเร็จในการเรียนของนักเรียน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแบบเปิด นาทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน สร้างวินัยนักเรียนด้วยการให้กาลังใจ และสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ซาเวจ และ ซาเวจ (Savage and Savage) ว่า สภาพแวดล้ อมทางการเรียนรู้นั้น มี
ความสาคัญและส่งผลโดยตรงต่อนัก เรียน ทั้งในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน
นักเรียนทั้งในแง่ของการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ในขณะเดียวกันการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ก็มีส่วนในการขัดขวางการทากิจกรรมของนักเรียนด้วย
เช่น กัน ซึ่งสอดคล้ องกับ การให้ ความส าคัญของแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ที่มี
วิสัยทัศน์ในการให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และ รองรับการศึกษาการ
เรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2574 ได้กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา สามารถเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถแสวงหา ความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดชีวิต การสร้ างบรรยากาศให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนรู้ มีการจัดห้ องเรียนให้มี
ประโยชน์ใช้สอย ให้ความรู้สึกสบาย ดึงดูดให้เข้าห้อง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การตกแต่งผนัง
ห้องเรียน การจัดที่นั่งโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้และจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน อานวยความสะดวกต่อการเรียน รวมถึงการที่โรงเรียนควรมีการประสานหรือจัดหา
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากกิจกรรมที่
โรงเรียนได้ดาเนินการนั้นจาเป็นต้องใช้กาลังแรงกายและกาลังใจในการขับเคลื่อนงานที่มีขั้นตอน
วิธีการ และแนวปฏิบัติที่หลากหลายไปได้ การที่โรงเรียนมีการให้รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี อย่าง
ทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมจึ ง ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู
บรรยากาศองค์การ ด้านการมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน จึงส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร ชูประยูร โสภณ เพ็ชรพวง และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ได้ศึกษา
บรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการสอนของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านการให้รางวัลตอบแทน ด้านความอบอุ่นและการ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู
ได้ร้อยละ 98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้ น จ าเป็ น ต้องใช้สื่ อ วัส ดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่ อน
กิจกรรมให้บรรลุผลการดาเนินงาน จึงทาให้ปัจจัยด้านการให้การสนับสนุนในงานจึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เขษมสร โข่งศรี ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริห าร
วิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้ านสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (r = 0.766) ด้านการจัดการงบประมาณ (r = 0.445) ด้านความ
พร้ อมของอาคารสถานที่ (r = -0.300) ด้ว ยเหตุที่การดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่
จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรคงทนและทรัพยากรสิ้นเปลืองในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนกาหนดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชชา มากะ
เต ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตภาคกลาง ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลคือ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ที่มีตัวแปรย่อยคือ ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไคสแควร์ ( χ2) เท่ากับ 222.16 ค่าไคสแควร์สัม พัทธ์ (χ2/ df)
เท่ากับ 1.105 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.98 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ
0.00 และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการเรียนการ
สอนส่ งผลต่อการบริ ห ารงานวิช าการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น บรรยากาศ
องค์การของโรงเรี ย นสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่ งเสริมและ
สนั บ สนุ น ในด้านการมุ่งเน้ น รางวัล ตอบแทน และการให้ การสนับสนุนในงาน เพราะบรรยากาศ
องค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่ งเสริมให้ การบริห ารงานวิช าการของโรงเรี ยน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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3.4 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเป็นการให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และให้โอกาสนักเรียนในการร่วม
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ นักเรียนให้ความสนใจและถนัด สอดคล้องกับแนวคิดของ
ฮอลลิ งเกอร์ และ เมอร์ ฟี (Hallinger and Murphy) ที่กล่ าวไว้ว่า โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศ
วิชาการ จัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น
หรือมีพฤติกรรมดีเด่น โดยประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้
บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการมอบทุนการศึกษา จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดย
การให้รางวัล และการให้การยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการสูง และการจัดโปรแกรมการ
เรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและ ความสนใจ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้ครู
ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ด้วยการสารวจความต้องการด้านการ
พัฒนาตนเองของครู จัดทาแผนการพัฒนาครูและดาเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครูอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานสม่ าเสมอ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน อีก
ทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้มีการนานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดย
กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ที่โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดาเนินการนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องมีวิธีการที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นงานได้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยเหตุ นี้ การให้
ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ ห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นครูผู้ ส อน ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริห าร ปั จ จั ย ด้ าน
ผู้ ป กครองและชุ มชน ด้ านงบประมาณ และปัจจัยด้านสื่ อ และเทคโนโลยี ทางการศึก ษา อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ สะสมเท่ า กั บ 0.75 สามารถ
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ร้อยละ 57 ซึ่งพบว่าครูผู้สอน
และผู้บริหาร ให้ความสาคัญต่ อวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการพัฒนาและส่ งเสริมทางด้าน
วิชาการของนักเรียนและครูผู้สอน อีกประการหนึ่งคือ บรรยากาศองค์การ ด้านการให้การสนับสนุน
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ในงาน ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการดาเนินงานโรงเรียนอย่าง
เพียงพอตามความจาเป็น และเนื่องจากในกิจกรรมของการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เป็น
กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การแก่ ค รู และนั ก เรี ย นที่ มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ ทรัพยากร และเทคโนโลยีต่อการดาเนินการ เช่น การสร้างหรือจัดหาสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษา การพัฒนาครูด้วยโครงการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ได้แก่ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (r = 0.766) ด้านการจัดการงบประมาณ
(r = 0.445) ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ (r = -0.300) ชี้ให้เห็นว่าการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและความพร้อมของอาคารสถานที่เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และส่งผล
ต่อบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ย น จึงทาให้ ปัจจัยด้านการให้ การสนับสนุนในงานส่ งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่ งเสริมทางด้านวิชาการ ดังนั้น บรรยากาศองค์ การของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน และการให้การสนับสนุนในงาน เพราะบรรยากาศองค์การด้าน
ดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ
3.5 การให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบี ย นนั กเรี ย น (Y5) อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการดาเนินการด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้วยการรวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียน จัดทาแนวปฏิบัติของโรงเรียนและกาหนดปฏิทินกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกากับ ติดตาม ให้มีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและ
ปฏิทินที่กาหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน มี
การกาหนดให้ครูผู้สอนสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครบถ้วนทุก
รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน เพื่ อ สร้ า งคลั ง ข้ อ สอบของโรงเรี ย นในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง

165
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทา
หน้าที่ในการจัดทาเอกสารและแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการวัดผลและประเมิ นผลการ
เรียน มีการรายงานผลการเรียนและจัดเก็บรักษาหลักฐานการรายงานผลการเรียนตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผลอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย มีการจัดทาทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงาน
ทะเบียนนักเรียนโดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย มี
การแต่งตั้งเจ้ า หน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบและให้ บ ริก ารทะเบี ยนนั ก เรี ยนหรื อหลั กฐานงานทะเบีย น จาก
กิจกรรมการดาเนินการข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนั กเรียน
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากร และเทคโนโลยีต่อการดาเนินการ จึงเป็นเหตุ
ให้การให้การสนับสนุนในงานส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจ จัยด้านผู้ปกครองและชุมชน
และด้านงบประมาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสม
เท่ากับ 0.75 สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ร้อยละ 57
พบว่า สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่ งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ในทานองเดียวกันการที่
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้รับการส่งเสริมด้านความเพียงพอ
ของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในการนามาใช้บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ก็จะเป็นส่วนส่งผลต่อการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกานต์ เอี่ยมสะอาด และ สถิรพร
เชาวน์ชัย ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผลการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน
2 ตั ว ได้ แ ก่ ความเพี ย งพอของสื่ อ นวั ต กรรมเพื่ อ การศึ ก ษา (X5) และการจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษา (X4) ซึ่งความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึ กษาหมายรวมถึงสื่อ นวัตกรรมในการ
ดาเนินการด้านการบริหารงานวิชาการด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.736
มีอานาจพยากรณ์ (R2) ได้ร้อยละ 54.10 ดังนั้น บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่งเสริ มและสนับสนุนในด้านการให้การสนับสนุนในงาน
เพราะบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
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3.6 การให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนวการศึกษา (Y6) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 มีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานแนะแนวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและการแนะแนวทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยง
กับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วม
ของครูทุกคนในโรงเรี ยนในการขับเคลื่ อนกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานแนะแนว และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน รวมทั้งมีการประสานความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึก ษากับ
โรงเรี ย นหรื อเครื อข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและหน่ว ยงานภายนอกอื่ น ๆ ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ในงานด้านการแนะแนวการศึกษาเป็นกิจกรรมที่บุคลากรต้องลงมือปฏิบัติและสร้าง
ระบบการดาเนินงานขึ้นมาให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วัส ดุ
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากร และนวัตกรรมทางการศึก ษามาช่วยในการดาเนินงานอย่างขาด
ไม่ได้ จึ งเป็ น เหตุให้ บรรยากาศองค์การ ด้านการให้ การสนับสนุนในงานส่งผลต่อการบริห ารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ด้ า นการแนะแนว
การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี ทาง
การศึ ก ษา ปั จ จั ย ด้ า นครู ผู้ ส อน ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ป กครองและชุ ม ชน และด้ า น
งบประมาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ
0.75 สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ร้อยละ 57 พบว่า
การสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนกานต์ เอี่ย มสะอาด และ สถิรพร เชาวน์ชัย ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผลการพยากรณ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จ านวน 2 ตั ว ได้ แ ก่ ความเพี ย งพอของสื่ อ นวั ต กรรมเพื่อ
การศึกษา (X5) และการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (X4) ซึ่งความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษาหมายรวมถึงสื่ อ นวัตกรรมในการดาเนินการด้า นการบริหารงานวิช าการด้วย โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.736 มีอานาจพยากรณ์ (R2) ได้ร้อยละ 54.10 ดังนั้น
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่งเสริม
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และสนับสนุนในด้านการให้การสนับสนุนในงาน เพราะบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่
ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา
3.7 การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (X2) และการให้การสนับสนุนในงาน (X4) ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการ
ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสร้างแบบประเมินและ
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการอย่างชัดเจน มีการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
อย่างมีหลักฐานประจักษ์ตรวจสอบได้ ในทุก ๆ ระดับของงานในการบริหารงานวิชาการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ มีการวิเคราะห์ผลและนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
วิชาการ รวมทั้งมีการนาผลการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์หาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
กับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้น แล้วนาผลการวิเคราะห์และประเมินผลไปพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะและจาเป็นต้องสร้างแนวปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เพื่อให้ เกิดการดาเนิ น การได้อย่างบรรลุ วัตถุประสงค์ จึงทาให้ การให้ ความส าคัญในวิธี
ปฏิบัติงานส่งผลต่อการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ เพราะการกาหนดวิธี การและสื่อสารให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบจะช่วยให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการดาเนินไปได้อย่างดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
ผู้ ป กครองและชุ มชน ด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านสื่ อ และเทคโนโลยี ทางการศึก ษา อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ สะสมเท่ า กั บ 0.75 สามารถ
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ร้อยละ 57 ซึ่งพบว่าครูผู้สอน
และผู้ บ ริ ห าร ให้ ความส าคัญต่อวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการประเมินผลการดาเนินงาน
วิชาการ อีกประการหนึ่งคือ บรรยากาศองค์การ ด้านการให้การสนับสนุ นในงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ เนื่องจากกิจกรรมในการประเมินผลการดาเนินงาน
วิชาการมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากร หรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา ซึ่งจะช่ว ยให้ การดาเนินงานบรรลุ ผลได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ เขษมสร โข่งศรี ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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บริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (r = 0.766) ด้านการจัดการงบประมาณ (r = 0.445) ด้าน
ความพร้อมของอาคารสถานที่ (r = -0.300) ชี้ให้เห็นว่าการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและความพร้อมของอาคารสถานที่เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกานต์ เอี่ยมสะอาด และ สถิรพร เชาวน์ชัย ที่
ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผลการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ตัว
ได้แก่ ความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา (X5) และการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (X4)
ซึ่งความเพียงพอของสื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษาหมายรวมถึงสื่อ นวัตกรรมในการดาเนินการด้านการ
บริหารงานวิชาการด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.736 มีอานาจพยากรณ์
(R2) ได้ร้อยละ 54.10 ดังนั้น บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน และการให้
การสนับสนุนในงาน เพราะบรรยากาศองค์การด้านดังกล่าว เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริ มให้การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
จากแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาที่ น ามาสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า
บรรยากาศองค์การ ทุกด้านมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมี
บรรยากาศองค์การที่มีความพร้อมต่อการดาเนินงานอันจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผู้วิจัยจึงมีข้อขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางใน
การศึกษางานวิจัยในครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
จากการศึกษาครั้ งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาบรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสั งคม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น อั นดับ
สุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรพัฒนาและสนับสนุนทางด้านการดูแลบุคลากรเกี่ยวกับอารมณ์และ
สังคม เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง การประสานหน่วยงานที่ช่วยเหลืออย่างตรงตามความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน เป็นต้น
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดการรับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่จาก
โรงเรียน และมีขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน
2. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานวิช าการ มีค่ามัช ฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ สุ ดท้าย ดังนั้น
โรงเรียนจึงควรพัฒนาในกิจกรรมด้านการวางแผนงานวิชาการ โดยควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่
ท าหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานการวางแผนวิ ช าการให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ดาเนินงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนงานวิชาการ อันจะ
นาไปสู่การปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านการให้การสนับสนุนในงาน ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม
เป็นตัวแปรพยากรณ์ลาดับแรกที่เข้าสมการทานาย ดังนั้น โรงเรียนจึงควรให้การสนับสนุน สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานแต่ละงานในโรงเรียน อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงงานวิจัยข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าของผู้ที่
สนใจ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนสังกัดอื่น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ บรรยากาศองค์การกับการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การ ของโรงเรียน
ผ
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ข้อ
ที่

บรรยากาศองค์การ (Xtot)

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (goal emphasis : X1)
1 โรงเรีย นมีก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วข้องกั บ การ
กาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
2 โรงเรีย นมีก ารออกแบบวิธี ก ารก าหนดเป้ า หมายของ
โรงเรียน
3 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนในการก าหนดเป้ า หมายของ
โรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4 โรงเรียนมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานและวิธีการดาเนินงานที่
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
6 โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น งานตามมาตรฐานและวิ ธี ก าร
ดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
7 โรงเรี ย นมี ก ารแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทราบถึ ง
เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้น
8 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลและน าผลการประเมิ น มา
พัฒนาการตั้งเป้าหมายของโรงเรียน
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (means emphasis : X2)
9 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนเพื่ อ จั ด ท าระเบี ย บ แนวทาง
ปฏิบัติงาน หรือวิธีการดาเนินงานของโรงเรียน
10 โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการ
ดาเนินงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน
11 โรงเรี ย นมี ก ารประกาศหรื อ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การใช้ วิ ธี
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน
12 โรงเรียนมีการนาวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นไปใช้ใน
แต่ละงาน
13 โรงเรียนมีการจัดการประชุม หรืออบรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามแนวทางที่
โรงเรียนกาหนดได้อย่างถูกต้อง
14 โรงเรี ย นมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานตามวิ ธี
ปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
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15

โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามวิ ธี
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
16 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
วิธีปฏฺบัติงานของโรงเรียน
การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation : X3)
17 โรงเรียนมีการให้รางวัลที่แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ
18 โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
19 โรงเรี ย นมี ก ารให้ ร างวั ล ครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง านต่ า ง ๆ
อย่างทั่วถึงทุกสายงาน
20 โรงเรี ย นมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องในการ
สร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏฺบัติงานของครู
21 โรงเรีย นมีก ารให้รางวัลตอบแทนแก่ ครู โดยพิจ ารณา
จากผลการปฏิบัติงานจริงของครูในแต่ละงาน
22 โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน
ของครูที่สังเกตได้ชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์
23 โรงเรียนมีการแจ้งให้ครูในโรงเรียนทราบถึงเกณฑ์การ
ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานในแต่ละงาน
24 โรงเรี ย นมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องในการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
การให้การสนับสนุนในงาน (task support : X4)
25 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและจัดให้ มีก าร
สนับสนุนเกี่ยวกับการบริการด้านต่าง ๆ
26 โรงเรียนมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน
27 โรงเรียนมีการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในด้าน
การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการทางานของครู
28 โรงเรีย นมีก ารวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
29 โรงเรียนมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
30 โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือมี
ความพร้อมต่อการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
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31

ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จาเป็ น 0 1 1
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
32 โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ 1 1 1
เครื่องมือ เทคโนโลยีเป็นระยะ
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional support : X5)
33 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น 0 1 1
อารมณ์และสังคมให้แก่ครู
34 โรงเรี ย นมี ก ารตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนในการจั ด 1 1 1
สวัสดิการให้แก่ครู
35 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานให้ ค รู ต ามความ 1 1 1
จาเป็น
36 โรงเรียนมีการดูแลด้านสังคมสงเคราะห์แก่ครู
0 1 1
37 โรงเรี ย นมี ก ารส ารวจความต้ อ งการด้ า นอารมณ์และ 0 1 1
สังคมของครู
38 โรงเรียนมีความโอบอ้อมอารี และความเอาใจใส่แก่ครู
0 1 1
39 โรงเรียนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ครู 1 1 1
ตามความถนัด
40 โรงเรียนมีการจัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง 1 1 1
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคม
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
41 โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร 1 1 1
และการสนับสนุนครูทุกคนในโรงเรียน
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ข้อ
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
1 โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษารวบรวม
ข้ อ มู ล ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ข องทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2 โรงเรีย นมีก ารศึก ษารวบรวมข้ อมู ลระเบีย บและแนว
ปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
3 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ดาเนินงานวิชาการในรูปแบบคู่มือ
4 โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ร ะเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ดาเนินงานวิชาการที่จัดทาขึ้น
5 โรงเรีย นมีก ารเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงานวิชาการ
7 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าและด าเนิ น งานตามแผนงาน
วิชาการ
8 โรงเรีย นมีก ารติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงานวิชาการ
9 โรงเรีย นมีก ารน าผลการประเมิ นการด าเนิ นงานตาม
แผนงานวิชาการไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ (Y2)
10 โรงเรียนมีการจัดทาแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
11 โรงเรียนมีพรรณนางานมอบหมายงานวิชาการอย่างเป็น
ลายลัก ษณ์อัก ษรและมีก ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
12 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ
13 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรีย นรู้
ตามองค์ประกอบของหลัก สูตรที่ได้รับ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการนา
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
14 โรงเรี ย นมี ก ารนิ เ ทศภายใน และน าผลการนิ เ ทศไป
พัฒนาหลักสูตร
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15

โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กลุ่ ม การเรี ย นตามโครงสร้ า งของ
หลั ก สู ต รให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาสได้ เ ลื อ กเรี ย นตามความ
ต้องการ ความถนัดและความสนใจ
16 โรงเรี ย นมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการจัด ตารางสอนและมี
ตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้
ห้องเรียนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
17 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ครู เ ข้ า สอนหรื อ สอนแทนตาม
ตารางสอนตามแนวปฏิ บั ติ ที่ โ รงเรี ย นก าหนดขึ้ น โดย
คานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด หรือการใช้
สื่อการสอน
18 โรงเรีย นการก าหนดผู้รั บผิ ดชอบในการน านวั ต กรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
19 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
20 โรงเรีย นมีก ารให้ความรู้แก่ ครูในการจัดทาหน่ ว ยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
21 โรงเรียนมีหลักฐานการนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอตรวจสอบ
ได้
22 โรงเรียนมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กั บ ความสนใจ ความถนั ด ของผู้ เ รี ย น ทั้ ง ด้ า นความรู้
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
23 โรงเรีย นมีก ารจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่ ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
24 โรงเรี ย นมี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจั ดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม
25 โรงเรียนมีการจัดหา จัดทา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
26 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สอนซ่ อ มเสริ ม ตามแนวปฏิ บั ติ ที่
โรงเรียนกาหนดขึ้น
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ข้อ
ที่

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
27

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
28 โรงเรีย นมีการสารวจความต้องการและให้นักเรียนได้
เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
29 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6
ประเภทให้กับนักเรียน
30 นักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญ หาใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
31 โรงเรีย นมีก ารส่งเสริมให้ครูไ ด้รับการพั ฒ นาทางด้ า น
วิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
32 โรงเรียนมีการกาหนดแผนหรือโครงการอย่างเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร และด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
33 โรงเรีย นมีก ารจัดบรรยากาศทางวิชาการที่ นัก เรี ย นมี
ส่วนร่วมอย่างน้อย 5 ประเภท
34 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลและมี ก ารน าผลการจั ด
บรรยากาศทางวิชาการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
35 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
36 ครูนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
37 ครูมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
38 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ข้อ
ที่

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5)
39 โรงเรียนมีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและ 1
ประเมินผลการเรียน
40 โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ แ ละจั ด ท าปฏิ ทิ น 1
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร
41 โรงเรียนมีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิ ทิ น ที่ 1
ก าหนดอย่างถูก ต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน
42 โรงเรียนมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตาม 1
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
43 โรงเรีย นมีก ารวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการ 1
วัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
44 โรงเรียนมีการจัดทาคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
45
46
47

48
49

50

โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสาร
วัดผลและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
โรงเรียนมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ในการรายงานผลการเรีย นของนัก เรีย นตามระเบี ย บ
วัดผลและประเมินผลที่มีความถูกต้องครบถ้วน
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการวั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
โรงเรียนมีทะเบียนนักเรีย นหรือหลักฐานงานทะเบีย น
นัก เรีย น โดยมีข้อความครบถ้วน ถูก ต้อง ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน
โรงเรียนมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและให้บริการทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐาน
งานทะเบียน
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ข้อ
ที่

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
การแนะแนวการศึกษา (Y6)
51 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแนะแนวการศึกษา
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
52 โรงเรียนมีการจัดให้มีระบบในการแนะแนวทางวิชาการ
และวิชาชีพภายในโรงเรียน
53 โรงเรี ย นมี ก ารเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานแนะแนว
การศึกษากับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย นและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
54 โรงเรียนมีการจัดคาบสอบรายวิชาแนะแนวให้นัก เรีย น
ได้เรียนทุกระดับชั้น
55 โรงเรียนมีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาจากความ
ร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
56 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
57 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการแนะแนวการศึกษา
58 โรงเรีย นมีก ารประสานความร่ว มมือ และแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นการแนะแนวการศึ ก ษากั บ
โรงเรีย น หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้ น ที่
การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)
59 โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
60 โรงเรี ย นมี ก ารสร้ า งแบบประเมิ น ผลและเกณฑ์ ก าร
ดาเนินงานวิชาการ
61 โรงเรียนมีการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการโดยมี
หลักฐานให้ตรวจสอบได้
62 โรงเรียนมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
โรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการประเมิน
63 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงาน
วิชาการ
64 โรงเรียนมีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

ผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่

รวม

ค่า
ความหมาย
IOC

1 2 3 4 5
65

โรงเรียนมีการนาผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 1 1 1 1 1
มาวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
ภาคเรียน

5

1.00

ใช้ได้

66

โรงเรียนมีการประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการเรีย น 1 1 1 1 1
การสอน ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
กับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
โรงเรีย นมีก ารนาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ใน 1 1 1 1 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

5
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ใช้ได้

5

1.00

ใช้ได้

67

195

ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย

สาเนา
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย

196

197
รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จานวน 8 โรง ประกอบด้วย
โรงเรียนต่อไปนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Reliability Cronbach's Alpha
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.993
108
Item-Total Statistics
items

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X201
X202
X203
X204
X205
X206
X207
X208
X301
X302
X303
X304
X305
X306

449.78
449.97
449.75
449.91
449.97
449.97
449.84
449.97
449.66
449.69
449.53
449.63
450.03
449.75
449.72
449.72
450.09
450.19
450.09
450.03
450.16
450.16

3442.112
3437.580
3443.097
3428.346
3436.870
3432.418
3458.136
3436.160
3444.426
3444.802
3448.515
3441.339
3434.612
3447.097
3447.112
3449.112
3407.378
3398.673
3419.765
3404.483
3429.233
3416.846

.809
.676
.852
.829
.684
.775
.415
.780
.722
.792
.703
.703
.709
.721
.707
.743
.921
.768
.796
.906
.743
.876

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
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Item-Total Statistics
items

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

X307
X308
X401
X402
X403
X404
X405
X406
X407
X408
X501
X502
X503
X504
X505
X506
X507
X508
X509
Y101
Y102
Y103
Y104
Y105
Y106
Y107
Y108
Y109
Y201
Y202
Y203

450.13
450.16
449.66
449.81
449.59
449.88
449.72
449.88
449.97
449.69
449.75
449.63
449.66
449.56
449.69
449.56
449.66
449.72
449.47
449.59
449.66
449.75
449.56
449.59
449.72
449.66
449.78
449.72
449.41
449.63
449.44

3425.984
3413.362
3443.910
3426.802
3442.507
3430.113
3444.789
3449.081
3460.483
3455.835
3447.032
3441.145
3437.588
3434.770
3438.802
3456.060
3454.104
3441.241
3447.160
3432.507
3437.717
3438.968
3445.802
3434.636
3434.402
3427.136
3440.434
3437.499
3450.443
3446.823
3461.222

.754
.913
.678
.797
.794
.840
.899
.709
.425
.539
.624
.757
.756
.829
.807
.601
.714
.787
.722
.863
.881
.834
.743
.779
.816
.831
.767
.727
.684
.683
.582

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
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Item-Total Statistics
items

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Y204
Y205
Y206
Y207
Y208
Y209
Y210
Y301
Y302
Y303
Y304
Y305
Y306
Y307
Y308
Y309
Y401
Y402
Y403
Y404
Y405
Y406
Y407
Y408
Y409
Y410
Y501
Y502
Y503
Y504
Y505

449.59
449.81
449.63
449.94
449.59
449.84
449.63
450.06
449.88
449.91
449.53
449.81
449.81
450.09
449.81
449.81
449.66
449.63
449.59
449.59
449.84
449.97
449.75
449.78
449.75
449.78
450.03
449.94
449.91
449.97
449.94

3451.281
3438.157
3444.113
3438.125
3452.765
3440.975
3445.339
3422.254
3429.597
3413.830
3447.870
3435.060
3413.641
3400.733
3453.706
3441.577
3441.846
3429.919
3446.443
3445.668
3429.233
3432.225
3435.871
3443.725
3446.194
3443.725
3413.967
3425.867
3424.797
3426.289
3415.157

.672
.815
.858
.691
.716
.799
.762
.825
.753
.820
.781
.857
.788
.911
.735
.671
.907
.792
.813
.750
.831
.698
.877
.866
.476
.866
.890
.687
.781
.761
.859

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
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Item-Total Statistics
items

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Y506
Y507
Y508
Y509
Y510
Y511
Y512
Y601
Y602
Y603
Y604
Y605
Y606
Y607
Y608
Y701
Y702
Y703
Y704
Y705
Y706
Y707
Y708
Y709

449.78
449.59
449.94
449.72
450.06
450.09
449.88
449.34
449.53
449.59
449.63
450.00
450.22
449.97
450.22
449.75
449.66
449.81
449.75
450.03
449.84
449.88
449.63
449.97

3416.305
3435.862
3415.609
3426.080
3412.706
3405.894
3420.823
3488.039
3459.289
3453.023
3452.435
3414.645
3407.273
3409.064
3407.273
3450.258
3441.072
3433.899
3445.677
3435.128
3441.233
3433.984
3440.435
3434.612

.817
.819
.817
.814
.884
.897
.849
.184
.512
.648
.610
.824
.870
.862
.870
.744
.766
.760
.813
.703
.689
.850
.766
.709

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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สาเนา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จานวน 56 โรง)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนบางแม่หม้าย “รัฐราษฎร์รังสฤษดิ์”
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

ขนาดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
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ที่
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

ขนาดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก
เล็ก

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

* หมายเหตุ ขนาดโรงเรียนตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
………………………………………………………………………………………………………………………….……

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจัย เรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9”
2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ให้ข้อมูล) ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการโรงเรียน
2) รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4) ครู
4. คาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด แต่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนต่อไป จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อคาถามตามสภาพความเป็นจริง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายธีรศักดิ์ มังคุด
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

209
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
………………………………………………………………………………………………………………………….……

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ใน หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (เศษเดือนที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งปี)
ไม่เกิน 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (เศษเดือนที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นอีก
หนึ่งปี)
ไม่เกิน 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
6. จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม

สาหรับผู้วิจัย
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ตอนที่ 2 : บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในสดมภ์ทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตาม
สภาพจริงที่ปรากฏ 1 ข้อ เพียง 1 คาตอบ โดยผู้วิจัยได้กาหนดช่วงระดับความคิดเห็นไว้เป็น 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง บรรยากาศองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

บรรยากาศองค์การ (Xtot)

การให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (goal emphasis : X1)
1 โรงเรี ย นมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
2 โรงเรี ย นมี ก ารออกแบบวิ ธี ก ารก าหนดเป้ า หมาย
ของโรงเรียน
3 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนในการก าหนดเป้ า หมาย
ของโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4 โรงเรียนมีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
5 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานและวิธีการดาเนินงาน
ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
6 โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น งานตามมาตรฐานและวิ ธี การ
ดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
7 โรงเรี ย นมี ก ารแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยทราบถึ ง
เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้น
8 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลและน าผลการประเมิ น
มาพัฒนาการตั้งเป้าหมายของโรงเรียน
การให้ความสาคัญในวิธีปฏิบัติงาน (means emphasis : X2)
9 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนเพื่ อ จั ด ท าระเบี ย บ แนวทาง
ปฏิบัติงาน หรือวิธีการดาเนินงานของโรงเรียน
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ระดับความคิดเห็น
ข้อที่
10

บรรยากาศองค์การ (Xtot)

โรงเรียนมีการกาหนดวิธีการดาเนินงานและขั้นตอน
การดาเนินงานในโรงเรียนอย่างชัดเจน
11 โรงเรี ย นมี ก ารประกาศหรื อ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การใช้
วิ ธี ป ฏิ บั ติงานต่า ง ๆ ให้ ผู้ เ กี่ ยวข้อ งได้รับรู้ และเข้าใจ
ตรงกัน
12 โรงเรียนมีการนาวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นไปใช้ใน
แต่ละงาน
13 โรงเรียนมีการจัดการประชุม หรืออบรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามแนวทางที่
โรงเรียนกาหนดได้อย่างถูกต้อง
14 โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามวิ ธี
ปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
15 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามวิ ธี
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
16 โรงเรียนมีการนาผลการประเมิ นมาใช้ ใ นการพั ฒ นา
วิธีปฏฺบัติงานของโรงเรียน
การมุ่งเน้นรางวัลตอบแทน (reward orientation : X3)
17 โรงเรียนมีการให้รางวัลที่แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต่าง
ๆ
18 โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
19 โรงเรี ย นมี การให้ รางวั ลครูผู้ป ฏิบั ติหน้ า ที่ งานต่า ง ๆ
อย่างทั่วถึงทุกสายงาน
20 โรงเรียนมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏฺบัติงานของครู
21 โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนแก่ครู โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานจริงของครูในแต่ละงาน
22 โรงเรียนมีการให้รางวัลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน
ของครูที่สังเกตได้ชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์
23 โรงเรียนมีการแจ้งให้ครูในโรงเรียนทราบถึงเกณฑ์การ
ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานในแต่ละงาน
24 โรงเรียนมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
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ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

บรรยากาศองค์การ (Xtot)

5

4

การให้การสนับสนุนในงาน (task support : X4)
25 โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและจัดให้มีการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการบริการด้านต่าง ๆ
26 โรงเรียนมีการสารวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน
27 โรงเรี ย นมี การสนั บ สนุ นและอ านวยความสะดวกใน
ด้านการจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการทางาน
ของครู
28 โรงเรียนมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
29 โรงเรียนมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
30 โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ เครื่องมือ
มีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
31 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จาเป็น
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
32 โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เทคโนโลยีเป็นระยะ
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (socioemotional support : X5)
33 โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
อารมณ์และสังคมให้แก่ครู
34 โรงเรี ยนมี การตั้งผู้รับ ผิดชอบอย่างชั ดเจนในการจัด
สวัสดิการให้แก่ครู
35 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานให้ ค รู ต ามความ
จาเป็น
36 โรงเรียนมีการดูแลด้านสังคมสงเคราะห์แก่ครู
37 โรงเรียนมีการสารวจความต้องการด้านอารมณ์และ
สังคมของครู
38 โรงเรียนมีความโอบอ้อมอารี และความเอาใจใส่แก่ครู
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ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

บรรยากาศองค์การ (Xtot)

39

โรงเรียนให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้
ครูตามความถนัด
โรงเรียนมีการจัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูด้านอารมณ์และสังคม
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ส วั ส ดิ กา ร
และการสนับสนุนครูทุกคนในโรงเรียน
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ตอนที่ 3 : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในสดมภ์ทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตาม
สภาพจริงที่ปรากฏ 1 ข้อ เพียง 1 คาตอบ โดยผู้วิจัยได้กาหนดช่วงระดับความคิดเห็นไว้เป็น 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

การวางแผนงานวิชาการ (Y1)
1 โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการศึ ก ษา
รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2 โรงเรียนมีการศึกษารวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
3 โรงเรี ย นมี ก ารจัด ท าระเบีย บและแนวปฏิ บั ติใ นการ
ดาเนินงานวิชาการในรูปแบบคู่มือ
4 โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ร ะเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ
ดาเนินงานวิชาการที่จัดทาขึ้น
5 โรงเรี ย นมี ก ารเผยแพร่ ร ะเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ
ในการดาเนินงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงานวิชาการ
7 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าและด าเนิ น งานตามแผนงาน
วิชาการ
8 โรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนงานวิชาการ
9 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ น การด าเนิ น งาน
ตามแผนงานวิ ช าการไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน
วิชาการ

ระดับความคิดเห็น
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ข้อที่

การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

การบริหารงานวิชาการ (Y2)
10 โรงเรียนมีการจัดทาแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
11 โรงเรี ย นมี พ รรณนางานมอบหมายงานวิ ช าการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
12 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ
13 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามองค์ประกอบของหลักสูตรที่ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
14 โรงเรี ย นมี ก ารนิ เ ทศภายใน และน าผลการนิ เทศไป
พัฒนาหลักสูตร
15 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กลุ่ ม การเรี ย นตามโครงสร้ า ง
ของหลั ก สู ต รให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาสได้ เ ลื อ กเรี ย น
ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
16 โรงเรี ย นมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการจั ด ตารางสอน
และมีตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตาราง
การใช้ห้องเรียนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
17 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ครู เ ข้ า สอนหรื อ สอนแทนตาม
ตารางสอนตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนดขึ้นโดย
คานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด หรือการ
ใช้สื่อการสอน
18 โรงเรียนการกาหนดผู้รับผิดชอบในการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
19 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานทางวิชาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y3)
20 โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่ครูในการจัดทาหน่วยการ
เรี ย นรู้ แ ละแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

โรงเรี ย นมี ห ลั ก ฐานการน าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบได้
22 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
23 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
24 โรงเรี ย นมี ก ารน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม
25 โรงเรียนมีการจัดหา จัดทา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
26 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สอนซ่ อ มเสริ ม ตามแนวปฏิ บั ติ ที่
โรงเรียนกาหนดขึ้น
27 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
28 โรงเรียนมีการสารวจความต้องการและให้นักเรียนได้
เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ
การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (Y4)
29 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย
6 ประเภทให้กับนักเรียน
30 นักเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหา
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
31 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้ าน
วิชาการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
32 โรงเรียนมีการกาหนดแผนหรือโครงการอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และดาเนินการตามแผนที่วางไว้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่นักเรียนมี
ส่วนร่วมอย่างน้อย 5 ประเภท
34 โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ มี ก า ร น า ผ ล
การจัดบรรยากาศทางวิ ชาการไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
35 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
36 ครู น าผลการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
37 ครูมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
38 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (Y5)
39 โรงเรียนมีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
40 โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ แ ละจั ด ท าปฏิ ทิ น
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร
41 โรงเรียนมีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่
กาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน
42 โรงเรียนมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
43 โรงเรียนมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการ
วัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
44 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าคลั ง ข้ อ สอบทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทาเอกสาร
วัดผลและประเมินผลการเรียน
46 โรงเรียนมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
47 โรงเรียนมีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ในการรายงานผลการเรียนของนักเรียนตามระเบี ยบ
วัดผลและประเมินผลที่มีความถูกต้องครบถ้วน
48 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการวั ด ผล
และประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
49 โรงเรียนมีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียน
นักเรียน โดยมีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน
50 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ รั ก ษาที่ ดี แ ละปลอดภั ย มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการทะเบียนนักเรียน
หรือหลักฐานงานทะเบียน
การแนะแนวการศึกษา (Y6)
51 โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการแนะแนว
การศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
52 โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ให้ มี ร ะบบในการแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน
53 โรงเรี ย นมี ก ารเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานแนะแนว
การศึกษากับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
54 โรงเรียนมีการจัดคาบสอบรายวิชาแนะแนวให้นักเรียน
ได้เรียนทุกระดับชั้น
55 โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น การแนะแนวการศึ ก ษา
จากความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
56 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
57 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการแนะแนวการศึกษา
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การบริหารงานวิชาการ (Ytot)

โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ประสบการณ์ด้า นการแนะแนวการศึ กษากับ
โรงเรียน หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (Y7)
59 โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผล
การดาเนินงานวิชาการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
60 โรงเรี ย นมี ก ารสร้ า งแบบประเมิ น ผลและเกณฑ์
การดาเนินงานวิชาการ
61 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานวิ ช าการ
โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
62 โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผลในระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย
ภายในโรงเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการประเมิน
63 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงาน
วิชาการ
64 โรงเรียนมีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
65 โรงเรี ย นมี ก ารน าผลการประเมิ น ผลการเรี ย นทุ ก
รายวิชามาวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุก
ระดับชั้นในภาคเรียน
66 โรงเรียนมีการประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ ย
ของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียน ตั้งแต่ระดับ 3
ขึ้นไป กับเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
67 โรงเรียนมีการนาผลการวิเคราะห์ประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ

นายธีรศักดิ์ มังคุด
2 กุมภาพันธ์ 2533
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ จังหวัดสุพรรณบุรี
มัธยมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา วิทยาศาสตร์-เคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 ตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
72140
รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562 โดย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

