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บทคัดย่อ

วา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจั ยด้านการบริหารงานวิชาการ คุณภาพการบริหารงานวิชาการและ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน จานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมป ระสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน เรีย ง
ตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้บริหาร ด้านชุมชน และด้านงบประมาณ 2) คุณภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกตามรายด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศติดตามผล และด้านการวิจัยการเรียนรู้ และ3) ปัจจัยด้านการ
บริหารงานวิชาการทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT

The aim of this research was to study factors of academic administration quality of academic administration and the
relationship between factors of academic administration and quality of academic administration in educational expansion
school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3. The samples used in the research were school
administrators and 217 teachers from extended school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3. The
tool used to collect data was questionnaires. The statistics used to analyze data were percentage, average, standard
deviation and Person Product Moment correlation. From the research,it has been found that :
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
** บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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1. The factors that are associated with the quality of academic administration of extended school under
Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 in overall image is at a high level when classified by aspects. The
average orders are teachers, buildings, administrators, community and budget accordingly.
2. The quality of academic administration of extended school under Suratthani Primary Educational Service
Area Office 3 in overall image is at the highest level when classified by aspects. The average orders are measurement
and evaluation, curriculum, teaching. supervision monitoring and learning research, community and budget accordingly.
3. The factors of academic administration has a relationship with the quality of academic administration in
every aspects. There is statistically significant related to the quality at 0.1
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ปัจจุ บันกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้ง ในด้านเทคโนโลยีด้า นเศรษฐกิจ ด้ านสั งคม
การเมืองและการปกครองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยและการพัฒนาการศึกษาของไทย ดังนั้นประเทศไทยจะต้องให้
ความสาคัญกับการศึกษาของเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้กาหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยมีหลักการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด มีการกระจายอานาจ
การบริหาร การศึกษาทัง้ ทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อความคล่องตัว มีอสิ ระ รวดเร็ว มีความเข้มแข็งในการจัดการสามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และภายในปีพ .ศ. 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องประสบความส าเร็ จ บรรลุ ต ามเป้ า หมายดั ง กล่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาจุดเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อันจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นสาหรับการศึกษา
ในประเทศไทยหากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย ฝ่ายกาลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษาของไทยกาลังมี
ปัญหาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย
กาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รูปแบบของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน ทัง้ นี้มุ่งนาเสนอผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ทัดเทียมกันและ
ให้ เกิ ดผลตามกลยุทธ์ก ารพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดั บ (กลุ่ม นิเทศติด ตามและประเมินผลการจั ด
การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ., 2556) ดังนั้น ในการบริหารวิชาการ จึงถือเป็นงานที่
สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาและเป็น
เครื่องชีค้ วามสาเร็จและความสามารถของผู้บริหารในการบริหารราชการ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนนั่นเอง
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ในการบริหารงานวิชาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายนัน้ ทัง้ ทางด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การวัดผลประเมินผล ด้านการนิเทศติดตามผล และด้านการวิจัยการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
วิชาการและเป็นงานหลักของสถานศึกษา ดังที่จันทรานี สงวนนาม (2551 : 143) ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญของ
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
อื่นๆนั้น แม้จะมีความสาคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้งานวิชาการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร การที่จะตรวจสอบว่าสถานศึกษาใด ผู้บริหารให้ความสาคัญต่องานวิชาการหรือไม่นนั้ สามารถดูได้จากสถานศึกษา
มีขอบข่ายของงานวิชาการอย่างชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน ครูมีความ
ตระหนักและร่วมพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง งานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นงานที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานวิชาการ ในระดับประถมศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทาความเข้าใจอย่าง
ละเอียดในเรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ส่งผลถึงคุณภาพซึ่งสภาพปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ส่วนมากอยู่ในบริบทแวดล้อมและศั กยภาพมีความพร้อมน้อย จากสภาพปัญหาดังกล่าว
เป็นไปในทานองเดียวกับรายงานการศึกษาเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 6 อาเภอ คืออาเภอเวียงสระ
อาเภอบ้านนาสาร อาเภอบ้านนาเดิม อาเภอพระแสง อาเภอเคียนซา อาเภอชัยบุรี มีโรงเรียนทั้งหมด 158โรงเรียน เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 34 โรงเรียน ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัตงิ านด้านการส่งเสริม
งานวิชาการของสถานศึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่ปฏิบัติอยู่จริง โดยกาหนดกรอบ
คุณภาพการบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล
ด้านการนิเทศและติดตามผล ด้านการวิจัยการเรียนรู้ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนกาหนดแนว
ทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ
1. ปัจจัยด้านผู้บริหาร
2. ปัจจัยด้านครูผู้สอน
3. ปัจจัยด้านงบประมาณ
4. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่
5. ปัจจัยด้านชุมชน

คุณภาพการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดผลประเมินผล
4. ด้านการนิเทศติดตามผล
5. ด้านการวิจัยการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย

วา

ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 34 คนและครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 3 จานวน 466 คน รวมประชากรทั้งหมดจานวน
500 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 26 คน และครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 3 จานวน 191 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 217 คน
โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่วนจานวนประชากรแต่ละอาเภอ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน นาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง และเลือกข้อคาถามที่มีค่า ดัช นี IOC ตั้ง แต่ .50 ขึ้น ไป
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนามาหาค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .93 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารงานวิชาการในด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านงบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ และด้านชุมชน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) และ
นาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมินผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยแปลง
มาจากแบบประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน. 2550) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แล้วน าค่าที่ได้ไ ปเปรียบเที ยบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม
ศรีสะอาด. 2554) ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับคุณภาพดี
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพต่า
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพต่าสุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี
เขต 3 ในการตอบแบบสอบถาม
2. ส่งหนังสือราชการพร้อมแนบแบบสอบถาม ไปยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามและนาส่งคืนผู้วจิ ัยภายในเวลาที่กาหนด
3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ จาแนกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. นาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

วา

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษา พบว่า ปัจจัย
การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้บริหาร ด้านชุมชน และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อจาแนกตามรายด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศติดตามผล และด้านการวิจัยการเรียนรู้ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการจัดการ
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เรีย นการสอนมีค วามสัมพั นธ์สู ง รองลงมา ด้า นการนิเทศติดตามผลมีความสั มพัน ธ์สูง ด้า นการวัด ผลและประเมินผล
มีความสัมพันธ์ปานกลาง ตามลาดับเมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านได้ดังนี้
3.1 ด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านการนิเทศติดตามผล ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตร และด้านการวิจัยการ
เรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
3.2 ด้านครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและด้านการวัดผล
และประเมินผลในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวิจัยการเรียนรู้ ด้านการนิเทศติดตามผล และด้านการจัดการเรียน
การสอน มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
3.3 ด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการนิเทศติดตามผล ด้านการวิจัยการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการเรียน
การสอน มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
3.4 ด้านอาคารสถานที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยการเรียนรู้ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านการนิเทศนิตามผล และด้านการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
3.5 ด้านชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศติดตามผลในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการ
วิจัยการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านการวัดผลและประเมินผล มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลของการศึกษาปัจจัยการบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่
ด้านครูผู้สอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้บริหาร ด้านชุมชน และด้านงบประมาณ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุริยันต์ อินทเจริญศานต์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณเพ็ญ พิสุทธ์พงษ์ (2553) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในอาเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในอาเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลของการศึกษาคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกตามรายด้าน เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมิน ด้ านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศติดตามผล และด้าน
การวิจัยการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนา เหล่าสาด (2556) ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุ ณภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรีย นสั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุ ดรธานี เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จากการศึกษา
พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปวีนา เหล่าสาด (2556) ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสู ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ สกุณา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ ระดับความเหมาะสมของปัจจั ยด้านการบริห ารงานวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

วา

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา เพื่อพัฒนาการบริหารภายใน
สถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
1.2 การบริห ารงานวิชาการโดยภาพรวมส่ง ผลต่อ คุณ ภาพของผู้เรี ยนโดยภาพรวม ดั ง นั้น ควรพัฒ นาการ
บริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานของงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการติดตามการนาผลการเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานวิชาการของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขตอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการนาผลการวิจัยมาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ
ต่อไป
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการการบริหารงานวิชาการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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