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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 2) 
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของข้าราชการครู และ 3) แนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ข้าราชการครู โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จํานวน 174 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั ้นภูมิโดยกําหนดชั้นภูมิเป็น
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกับนักวิชาการจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.980 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ 2) ข้าราชการครูเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 3) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี และ 4) แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ประกอบด้วย 
นโยบายการยกระดับคุณภาrและมาตรฐานทางวิชาการและนโยบายการสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยครั้งน้ีก่อให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการ
สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อันจะนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, การบริหารงานวิชาการ, ระบบอาชีวทวิภาคีอาชีวศึกษา 
 

Abstract  
This survey research aims to study 1) the condition of Academic Management of schools, 2) the 

comparison of the condition of Academic Management of schools classified by the demography 
characteristics of government teachers and 3) the guideline on Academic Management of schools. The 
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sample used in this research were 174 government teachers of schools under the Royal Patronage of His 
Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn (Dipangkornwittayapat Group) collected through 
Stratified Random Sampling method specified by schools and 5 school administrators and academic 
officials. The tools of this research were 5–points Likert scale questionnaire with reliability of 0.980 and 
the interview form. Data was analyzed and processed by statistical package program. Statistical processes 
used for data analysis were Mean, Standard Deviation, T-test, Analysis of Variance which specified the 
statistical significance value at 0.05 and Content Analysis.  

The results of this research were found that 1) the overall and individual aspects of the condition 
of Academic Management of schools were at high level, the highest one was learning management 
followed by learning measurement and evaluation and curriculum creation and/or development 
respectively, 2) regarding the Academic Management of schools, male and female government teachers 
had different opinions in overall aspects on curriculum design and/or development and learning 
management with statistical significance value at 0.05 in which female government teachers had such 
opinions at higher level than male government teachers, 3) government teachers with 1 – 5 years working 
experiences and ones with more than 6 years had different views about the Academic Management of 
schools on curriculum design and/or development with statistical significance value at 0.05 in which 
government teachers with more than 6 years working experiences had such opinions at higher level than 
ones with 1 – 5 years working experiences and 4) the guideline on the Academic Management of schools 
consisted of the policies on academic quality and standard improvement and on innovation 
establishment and research for learning development. This research caused the knowledge that the 
learning management, the learning measurement and evaluation and the curriculum design and/or 
development were the key factors of the Academic Management of schools which would lead tothe 
effective school development in the future.  
Keywords : Creative Leadership, Academic Management, Dual Vocational Education 
 
1. บทคดัย่อ 
 เนื ่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั ้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดําเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู ่ไปกับ
การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที ่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 
สําหร ับการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที ่  21 สาระวิชาก็มี
ความสําคัญ แต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนํา 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที ่ช่วยให ้ผู ้เร ียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สําคัญ เป็นงานที่
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียน เป็นเครื่องชี้วัดความสําเร็จ
และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน งานวิชาการถือว่า
เป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา(วิภา ทองหงํา 2554, 
น.18) สอดคล้องกับที ่ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภท
ใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจาก
ผลงานด้านวิชาการ เนื ่องจากงานวิชาการเกี ่ย วกับ
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หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซึ ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ 2553, น.15) 
 จากการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ ํ าน าจ กา รบ ร ิ ห า ร แ ล ะก าร จ ั ด ก าร ศ ึ กษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการไปยังสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา 
โรงเรียน เพื่อนําไปปฏิบัติ ในด้านวิชาการข้าราชการครู
ต้องร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน เพื่อจัดทํารายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม จัดทําแผนการเรียนรู ้ จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเร ียนร ู ้  จ ัดท ําเอกสารการวัดผล
ประเมินผล ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู
เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
อย่างต่อเนื ่อง วางแผนด้านวิชาการโดยการเก็บข้อมูล 
กํากับ ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ สนับสนุนข้าราชการ
ครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยความใกล้ชิด ส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารที่ดีต้องใช้วิธีการ
บริหารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานที่วางแผน
ไว้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั ้งไว้ ให้ข้าราชการครูเห็นถึง
ความสําคัญในการร่วมมือบริหารหลักสูตร สามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม ใช้สื ่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ กําหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
โรงเร ียน จ ัดให ้ม ีการพัฒนาเคร ื ่องมือในการวัดผล
ประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล 
กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้งานวิจัยในการจัด
กระบวนการเร ียนร ู ้  ส่งเสร ิมให้ข้าราชการคร ูพ ัฒนา
คุณภาพการศึกษาด ้วยกระบวนการวิจ ัย สร ้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการครูเข้าใจกระบวนการนิเทศ (ขวัญ
ข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ 2560, น.93) 
 โรงเรยีนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปัง

กรว ิทยาพัฒน์  (ม ัธยมว ัดห ัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทร
สถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีผลคะแนนสอบ O-NET ของ
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2560(สถาบันทดสอบ
ทางการศ ึ กษาแห ่ งช าต ิ ,  2561,  ส ื บ ค ้ นจ าก 
http://www.niets.or.th/th/) ซ ึ ่ งส ํารวจจากสถาบ ัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ ์ของ ผ ู ้เร ียนระด ับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 6 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีคะแนนทั้ง 3 ระดับ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ถึง 
50 คะแนนหรือไม่ถึง ร้อยละ 50  

จากสภาพข้างต้น ทําให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเร ียนต ้องมีการพัฒนาในการดําเนินกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียนเกี ่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู ้เร ียน เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การจัดการเร ียนร ู ้  ด ้านการสร ้างและการพัฒนาสื ่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ว่าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีความสําคัญอย่างยิ่ ง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพื่อศึกษา
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ของข ้าร าชการคร ู และค้นหาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้
ประกอบการบร ิหารจัดการเพื ่อพัฒนาโรงเร ียนให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วตัถปุระสงค์การวจิยั 
1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ 

2) เพ ื ่อเปร ียบเทียบสภาพการบร ิหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ข้าราชการครู 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ 
 
3.สมมตฐิานของการวิจยั 
ข้าราชการครูที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพการบร ิหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ แตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 

4.1  ขอบเขตดา้นเนื้อหา  
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
สร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
          4.2  ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยคร ั ้งนี ้ ได้แก่ ผู ้บริหารและ
ข้าราชการครูโรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน  ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ จํานวน 6 คน และข้าราชการครูโรงเรียน ในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน  305 
คน รวมทั้งสิ้น 311 คน (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร, 2561) 

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทํางาน ตัวแปรตาม คือ 1) การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และ 2) แนวทางการบริหารงานวิขาการโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการวิจัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
5. วิธดีําเนินการวิจยั 
 1. การวิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการวิจ ัย เช ิงส ํารวจ 
(Survey Research) ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  
ได้แก่ ผู ้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารโรงเรียนจํานวน 6  คน และ
ข้าราชการครูจํานวน  305 คน รวมทั้งสิ้น 311 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สําหรับตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ข ้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์จํานวน 174 คน สุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดชั้น
ภูมิเป็นโรงเรียน และสําหรับตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ จํานวน 4 คน และนักวิชาการจํานวน 1 คน 
 2. เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ มี 2 ฉบับ 
ฉบับที ่  1 เป ็นแบบสอบถามความค ิดเห ็นเร ื ่ องการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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 ตอนที ่  2 เกี ่ยวกับการบร ิหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์  
 โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 และค่าความ
เช ื ่อมั ่นของแบบสอบถามด้วยค ่าส ัมประสิทธิ ์อ ัลฟา
ของครอนบัค เท่ากับ 0.980 
 และฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการ
บริหารวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเร ียนในพระราชูปถ ัมภ ์ กลุ ่ม
โรงเรียน    ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จํานวน 6 โรง เพื ่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 174 
ชุด  
 4. ผ ู ้ว ิจ ัยวิเคราะห์คํานวณค่าทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังน้ี 

 4.1 วิเคราะห์ระดับสภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ โดยใช้การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี ่ยของคะแนน ผู ้วิจัยได้กําหนด
เกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Likert, 1967, p.166)  

 4.2 ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบสภาพการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียน จําแนกตามเพศ ระด ับ
การศ ึกษา และประสบการณ์การท ํางานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม ด้วย    t-test (Independent t-test) 

 4.3 ว ิ เคราะห ์ เปร ียบเท ียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน จําแนกตามอายุ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วย Analysis of Variance 

 4.4 ว ิ เคราะห ์แนวทางการบร ิหารงาน
วิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพ ัฒน์  โดยใช ้การว ิเคราะห์ เน ื ้อหา ( content 
analysis) 

6. ผลการวิจัย 
 สภาพการบร ิหารงานวิชาการโรงเร ียน โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เร ียนร ู ้  และด ้านการสร ้างและหร ือพัฒนาหลักสูตร 
ตามลําดับ ส่วนลําดับสุดท้าย ด ้านการสร ้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

 ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพศชายเพศหญิง มีความ
คิดเห ็นเกี ่ยวก ับสภาพการบร ิหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวม ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร และด้าน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูเพศหญิงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสูง
กว่าข้าราชการครูเพศชาย 
3. ข้าราชการครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์ ที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี 
และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
แตกต่างกัน โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ สูงกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 
1 – 5 ปี ดังตารางที่ 3  

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 
2 นโยบาย ได ้แก่ นโยบายการยกระด ับคุณภาพและ
มาตรฐานทางว ิชาการและนโยบายการสร ้างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
7. อภปิลายผลและสรปุผลการวิจยั 

1. จากข้อค้นพบ สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ และด้านการสร้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดทํา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้จุดเน้นของโรงเรียน
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง มีการจัดทําแผนการ
เรียนรู ้โดยเน้นผู้เร ียนเป็นสําคัญ เพื ่อปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที ่ด ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
ภายนอกโรงเร ียน มีการกําหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาครูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 
และส่งเสริมให้ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและระดับชั ้นเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ
เรียน การสอน การประเมินผล ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และจุดมุ ่งหมายของสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของสันติ 
บุญภิรมย์ (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารวิชาการโรงเรียน 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนและบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนดําเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไป
หล่อเลี ้ยงหัวใจ             การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่
สําคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถทําให้งานวิชาการ
เกิดพลวัต (academic affairs dynamic) อยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การศึกษาอย่างต ่อเนื ่องตลอดไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอภ ิชา พุ ่มพวง (2559) ท ี ่กล ่าวว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน เป็นกระบวนการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทุกชนิดที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียนโดยมีการ

ประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกับบุคคลที่มีส่วน
เกี ่ยวข้อง ในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บรรลุตามวัตถุประสงค ์และจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวรัตน์ พายุหะ (2551) 
พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู ่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเร ียนรู ้  ด ้านการพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการวิจัยเพื ่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ตามลําดับ และงานวิจัยของณปภัช 
รุ ่งโรจน์ (2553) พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและสถานศึกษา รองลงมา ด ้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเร ียน ด ้านการว ิจ ัย เพ ื ่อพ ัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด ้านการพ ัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลําดับ 
 2. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เพศชาย เพศ
หญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร และด้านการจัดการเรียนรู ้แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการคร ูเพศหญิงมีความค ิดเห ็นเกี ่ยวก ับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย 
แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูเพศหญิงส่วนมากมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มี
หน้าท ี ่ ในการศ ึกษาหาความร ู ้ เกี ่ยวกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน
เพื ่อนํามาใช้ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของอัฐพล พระวิท ูรย์ 
(2557) กล่าวว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน
มากกว่าเพศชาย การตัดสินใจจะมองรายละเอียดทั ้ง
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ภาพรวมและรายด้านประกอบกัน ซ่ึงแตกต่างจากเพศชาย
ที่มักใช้เวลาในการพิจารณา ตัดสินใจแบบรวดเร็ว ไม่ค่อย
สนใจความส ัมพ ันธ ์ระหว่างภาพรวมและรายด ้าน 
สอดคล้องกับแนวคิดของกิจช ุฬาภรณ์ คล้ายสมบัติ 
(2560) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีความอ่อนไหว 
ความละเอียดอ่อนแตกต่างกัน จึงทําให้เกิดมุมมองในการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน รวมทั ้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุลัดดาวัลย์ อัฐนาค (2555) พบว่า ครูผู้สอน
เพศชายเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) 
พบว่า ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการของกลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและด้านการ
พัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ 
(2557) พบว่า ครูผู้สอนเพศชายเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล นครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 3. จากข้อค้นพบ ข้าราชการครูโรงเรียนในพระ
ราช ูปถ ัมภ ์  กล ุ ่มโรงเร ียนทีป ั งกรวิทยาพ ัฒน ์  ท ี ่ มี
ประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี และตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การสร ้างและหรือพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกัน โดย
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สูงกว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี แสดง
ให้เห็นว่า ครูที่มีประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
เป็นผู ้ที ่มีความชํานาญในการบริหารงานวิชาการ ได้รับ
การอบรม พัฒนาทางวิชาการ ด้านการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร มีประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตร เริ่ม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งการนําหลักสูตร
ไปใช้ การติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร และการ

พัฒนาหลักสูตรในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของชุติมา 
นิธิพงษ์ (2557)  ที ่กล่าวว่า ในการทํางาน บุคคลแต่ละ
บุคคลย่อมมีประสบการณ์การทํางานไม่เท่ากัน ผู ้ที ่มี
ประสบการณ์น้อยย่อมไม่มีความชํานาญในการทํางาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) 
กล ่าวว ่า การร ับร ู ้ของบ ุคคลย่อมแตกต ่างก ันตาม
ประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคล และสอดคล้อง
กับแนวคิดของอัฐพล พระวิทูรย์ (2557) กล่าวว่า ครูที่มี
ประสบการณ์มากกว่าย ่อมมีประสบการณ์ด ้านงาน
วิชาการมากกว่า มีมุมมองที่กว้างกว่า ในขณะที ่ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า การมองปัญหา การตัดสินใจและ
ความคิดเห็น อาจมีมุมมองที่แคบกว่า รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของก ิตต ิ โชต ิ  พ ิมพ์เพ ็ง (2555) พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา นิธิพงษ์ (2557) 
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บร ิหารงานวิชาการของผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการจัดการเรียน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของคารมณ์ เพียรภายลุน 
(2552) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 
0.05 
 4. จากข้อค ้นพบ แนวทางการพัฒนาการ
บร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนในพระราชูปถัมภ์ กลุ ่ม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประกอบด้วย 2 นโยบาย 
ได้แก่ 1) นโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ และ 2) นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้ ดําเนินการตามแผนที่วาง
ไว้พร้อมทั้งกํากับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื ่องและ
จริงจัง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพตามวงจร
เดมมิ่ง (Deming Cycle) ที่เสนอขั้นตอนการบริหารงาน
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คุณภาพ “วงจรเดมม ิ ่ง” (Deming Cycle) เป ็น
กระบวนการบริหารงาน หรือการจัดระบบการทํางานให้มี
ประส ิทธิภาพเพื ่อให ้ผลผลิตที ่ออกมามีค ุณภาพได้
มาตรฐานตามเปูาหมายกําหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดทําและการวางแผน (plan) 2) การปฏิบัติตามแผน 
(do) 3) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (check) 
และ4 )  ก า ร ก ํ าหนดมาต ร ฐานแก ้ ไ ขป ัญห าและ
ข้อเสนอแนะที่ทําให้ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (act) อันจะ
ส่งผลให้การทํางานขององค์กรมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิชา พุ ่มพวง (2559) พบว่าแนวทางการ
พัฒนาการบร ิหารงานวิชาการโรงเร ียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ ผู้บริหารควรประชุมชี้แจงให้
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการทําวิจัย สนับสนุนให้ครู
เผยแพร่งานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดทํางานวิจัย ส่งเสริมการผลิตและจัดหา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจัดการ
เร ียนร ู ้  จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการประเม ินค ุณภาพส ื ่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ ื ่อการศ ึกษาแก่คร ูอย ่าง
ต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
จัดหลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร ควรใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จัดทํา
หลักสูตร ผ ู ้บริหารนิเทศ ต ิดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณิอร อินทรา
เวช (2560) พบว่าแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิดสะตีมศึกษา : กรณีศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร ปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้และทํา
การประเมินหลักสูตร แล้วนําผลของการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร กําหนดนโยบายให้ครู
วางแผนและออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล ครู
นําผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียนมาแก้ไขปรับปรุง
พ ัฒนาการของผ ู ้ เร ียน รายงานสร ุปการวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารทราบ สํารวจความต้องการใช้สื่อ
อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิตสื่อ วางแผนจัดหาสื ่ออย่าง

พอเพียงและครบถ้วน ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาจัดทําสื่อการเรียนรู้ 
 
8. ข้อเสนอแนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน อาทิ ปัจจัยภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
 
9. กติตกิรรมประกาศ 
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