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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 2) เพือ่ สร้างยุทธศาสตร์
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผลส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจ�ำนวน 560 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ และมีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวัดผลประเมินผลและด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ คือ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผลประเมินผลและด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
และการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
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2. ยุทธศาสตร์การบริหารการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก 25 ยุทธศาสตร์รองและ 149 แนวทาง
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ; ประสิทธิผล; โรงเรียนมัธยมศึกษา  

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the current situation and
desirable situation of academic work management in Secondary Schools, under
jurisdiction of the office of secondary educational service area 20, 2) to develop the
strategy of effective academic work management for secondary schools, under
jurisdiction of the office of secondary educational service area 20. The samples of this
study were 560 school director, the assistant school directors, and the chiefs of learning
substances. The research instruments was the questionnaire as 5 level rating scale, the
IOC were ranged between 0.77-1.00, the reliability of total issue was = 0.89. Data were
analyzed by using the computer program.
The research findings found that:
1. The current situation of effective academic work management in secondary
schools, Under jurisdiction of the office of secondary educational service area 20, in
overall, was in “High” level. Considering each aspect, the aspect with highest level of
average value, was the measurement and evaluation and transfer of learning
achievement. The second order included the research for educational quality
development, the educational supervision, and the guidance respectively. The aspect
with lowest level of average value, was the development of internal quality assurance
and educational standard. For the desirable situation of effective academic work
management in secondary schools, under jurisdiction of the office of secondary
educational service area 20, in overall, was in “The Highest” level. Considering each
aspect, the aspect with highest level of average value, was the learning process
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development. The second order included the development of internal quality assurance
and educational standard, the measurement and evaluation as well as transfer of
learning achievement, and the educational supervision. The aspect with lowest level of
average value, was the development and promotion of learning source.
2. The strategy of effective academic work management in secondary schools,
under jurisdiction of the office of secondary educational service area 20, in overall, was
consisted of 5 major strategies, 25 minor strategies, and 149 guidelines including: 1) the
strategy of development in the educational quality assurance, 2) the strategy of learning
process development, 3) the strategy of development and promotion in learning source,
4) the strategy of development in the usage of learning media and technology for
education., and 5) the strategy of school curriculum development.
Keywords: The Strategy of Work Management;  Effective; Secondary Educational  

1. บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้
เป็นหน้าทีข่ องคนไทยทุกคน มีนสิ ยั ใฝ่รู้ รักการอ่าน
ตัง้ แต่วยั เด็ก และส่งเสริมการเรียนรูร้ ว่ มกันของคน
ต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล
ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมการศึกษา
ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งแนวทาง
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่โลก
ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ตลอดชีวติ นักเรียนเป็นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีทกั ษะ

การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยี สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (Ministry of
Education, 2008)  ปัญหาการศึกษาไทยที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบนั ได้แก่ การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่ขาดประสิทธิภาพเด็กไทยทั้งที่อยู่ในระบบการ
ศึกษาหรืออยู่นอกระบบการศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนที่ตกต�่ำอย่างสม�่ำเสมอ จากการทดสอบ
ความถนัดทัว่ ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (PAT) คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน
พบว่า ผลการสอบ GAT มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก
130.6 คะแนน ในปี 2554 เหลือ 114.3 คะแนน
ในปี 2555 ส่วนผลการสอบ PAT ทุกวิชามีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (150 คะแนน) จากการ
ทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษานานาชาติ
โครงการ PISA 2009 จ� ำ นวน 65 ประเทศ
ในภาพรวมพบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมินต�ำ่
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กว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ทุกวิชา มีแนวโน้ม
ผลการประเมินต�่ำลงทุกวิชา ผลจากการทดสอบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับชาติ (O-NET) ปี 2556
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า วิ ช าภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษา
อังกฤษ ศิลปะ ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ 50
ส่ ว นคะแนนเฉลี่ ย วิ ช าเดี ย วที่ ผ ่ า นเกณฑ์ คื อ
สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวชิ า
เดียวที่ผ่านเกณฑ์ คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ระดับชาติ (O-NET) ปี 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลีย่
ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 ส่วนคะแนนเฉลีย่ วิชาเดียวทีผ่ า่ น
เกณฑ์ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 มี วิ ช าที่ ค ่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 50 คื อ
วิชาภาษาไทย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (Office
of Education Council, 2013)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 อุดรธานี สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่ก�ำหนดให้
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษามัธยมศึกษาขึ้น ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีขอบข่ายภารกิจในการ
บริหารจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับ

นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นที่รัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก�ำหนดขึ้น โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษาขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็น
รูปธรรม เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้ประชากร
วัยเรียนอย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้นและเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัดซึ่งมีทั้งหมด 63 โรงเรียน จากการ
ด�ำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ทัง้ 63 โรงเรียน พบว่า ปี 2557 ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ เทคโนโลยี
ศิลปะ ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วน
คะแนนเฉลี่ยสองวิชาที่ผ่านเกณฑ์ คือ ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวชิ า
เดียวที่ผ่านเกณฑ์ คือ วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
(Secondary Educational Service Area Office
20, 2014)   ผลการสอบระดั บ ชาติ (O-NET)
ปี 2556 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษา
อังกฤษ ศิลปะ ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ 50
ส่ ว นคะแนนเฉลี่ ย วิ ช าเดี ย วที่ ผ ่ า นเกณฑ์ คื อ
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
มี ส องวิ ช าที่ ผ ่ า นเกณฑ์ คื อ วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและ
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พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผลการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ชาติ
(O-NET) ปี 2557 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิชา
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ศิ ล ปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย
ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 ส่วนคะแนนเฉลีย่ วิชาเดียวทีผ่ า่ น
เกณฑ์ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีวิชาที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 คือ วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา (Secondary Educational
Service Area Office 20, 2014)  จากการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
รอบสาม ของส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างปี
พ.ศ. 2554-2558 สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ�ำนวน
63 โรงเรี ย น มี โ รงเรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
คุณภาพจ�ำนวน 59 โรงเรียน ทราบผลอย่างเป็น
ทางการ 36 โรงเรียน ได้รับการรับรอง จ�ำนวน 22
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ไม่ได้รบั การรับรอง
จ�ำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.39
การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการ
ศึ ก ษา โรงเรี ย นจะมี โ อกาสตั ด สิ น ใจมากขึ้ น
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกระจายอ�ำนาจทางการ
ศึกษาที่ให้สถานศึกษารับผิดชอบการบริหารงาน
วิชาการโดยตรง เป็นเรือ่ งทีส่ ถานศึกษาต้องปรับตัว
อย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจ
มีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ เป็นผู้น�ำ
ทางวิชาการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
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อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เพียงพอเหมาะสม (Kaewkeeyoon, 2002)
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้
อย่างมั่นคง เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐาน
จิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ
ทักษะและความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ
อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศแบบยั่ ง ยื น
(According to the National Economic and
Social Development Plan, 2006)
จากสภาพปัญหาและความต้องการในการ
จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
มาตรฐานสนองเจตนารมณ์ ข องแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ศึกษาวิจัยเพื่อหายุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 อุดรธานี การบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิผล ต้องมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานวิชาการ เพราะยุทธศาสตร์  เป็นวิธกี าร
หรือแนวทางการบริหารจัดการที่องค์การเลือก
เพื่อจะด�ำเนินการเพื่อให้น�ำไปสู่ความส�ำเร็จตาม
เป้ า หมายขององค์ ก ารในอนาคตที่ ก� ำ หนดไว้  
ดังนั้น ยุทธศาสตร์จึงเป็นกรอบและแนวทางที่จะ
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ช่วยให้ผู้บริหารสามารถก�ำหนดแผนงาน และ
โครงการในรายละเอี ย ดได้ ว ่ า จะท� ำ อะไรบ้ า ง
ท�ำอย่างไร เพื่อไปสู่ผลผลิตที่สอดคล้องกับภารกิจ  
และจุ ด หมายขององค์ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง และแนวทาง   
การก�ำหนดยุทธศาสตร์มีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ โ ดยตรงส� ำ หรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ สู ง ขึ้ น
และยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา น� ำ ไปพิ จ ารณาให้ เ ป็ น
มาตรฐานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิ ช าการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลส� ำ หรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร คือ ผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ
วิ ช าการ และหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
จากโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558
จ�ำนวน 63 แห่ง รวม 630 คน เป็นผู้อ�ำนวยการ

จ�ำนวน 63 คน รองผู้อ�ำนวยการวิชาการ จ�ำนวน
63 คน และหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ 8 กลุม่
สาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 504 คน กลุ่มตัวอย่าง
คื อ ผู ้ อ� ำ นวยการ รองผู ้ อ� ำ นวยการวิ ช าการ
และหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 56 แห่งรวม
560 คน โดยการสุ ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน
(Multi-stage Random Sampling) มีที่มาดังนี้
1. สุม่ อย่างง่ายและก�ำหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Srisa-ard, 2000)
จากโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จ� ำ นวน 63 แห่ ง ได้
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ�ำนวน 56 แห่ง
2. เลือกผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ
วิ ช าการ และหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
แบบเจาะจงเฉพาะโรงเรียนที่สุ่มได้ จ�ำนวน 56
แห่งๆ ละ 10 คน (ผูอ้ ำ� นวยการ 1 คน รองผูอ้ ำ� นวย
การวิชาการ 1 คน และหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียน
รู้ 8 คน) รวมจ�ำนวน 560 คน  
3. กลุ ่ ม เป้ า หมาย จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ข้างต้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
(Best Practice) เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง
โรงเรียนทีผ่ า่ นการประเมินรอบสาม ในระดับดีหรือ
ดีมาก และยินดีให้ความร่วมมือ จ�ำนวน 4 โรงเรียน
โดยเลือกให้ครอบคลุมโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
เพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น
สภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสารซึ่งผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ คือ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน และรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (ฝ่าย
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วิชาการ) หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรณีทโี่ รงเรียนไม่มรี องผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ เป้าหมาย
ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ โรงเรียนสตรี
ราชินูทิศ โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนเพ็ญ
พิทยาคม โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนอุดร
พัฒนาการ และโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล 2 แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เป็นประเด็นส�ำคัญๆ เพือ่ สังเคราะห์เป็นข้อค�ำถาม
ในแบบสอบถามและน� ำ ไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป

4. สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวัดผล
ประเมินผล และด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
รองลงมา คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว ตามล�ำดับ
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ  คื อ การพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษาการ
วัดผลประเมินผล และด�ำเนินการเทียบโอนผลการ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 303

เรียนและการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาใช้สอื่ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ 
คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
ค่า PNImodified ค่าเฉลี่ยรวม คือ 0.32 เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น ด้ า นที่ มี ค ่ า PNI modified
มากกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา (PNImodified
= 0.41) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (PNImodified=
0.34) การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้
(PNImodified = 0.34) การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา (PNImodified = 0.33) การพัฒนาและใช้สอื่ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (PNI modified = 0.33)
ด้านที่มีค่า PNImodified น้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ
การวัดผลประเมินผลและด�ำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน (PNImodified = 0.25) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.29) การนิเทศ
การศึกษา (PNImodified = 0.31) และการแนะแนว
(PNImodified = 0.31)
2. ยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารงาน
วิชาการให้มีประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และ
ยุทธศาสตร์รอง โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ
2.1 ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) ปรับปรุง
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 2) สร้างการมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและ
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พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา 3) จั ด ท� ำ แผนสถานศึ ก ษาที่ มุ ่ ง เน้ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด�ำเนินงาน 4) ปฏิบตั ติ ามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และ 5)
ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
2.2 ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เร่งรัดจัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น
2) พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ และจั ด
กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นในรู ป แบบที่
หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 3) ยกระดับคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละแนวทาง
ในการจัดการศึกษา 4) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตร และ 5) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ให้สูงขึ้น
2.3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ส่งเสริมการ
ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรวมทั้งจัดหา
สือ่ ทีท่ นั สมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู  ้ 3) ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู  ้ 4) พัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู  ้ และ 5) สร้างความ
ร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพือ่ ให้แหล่งการ
เรียนรูเ้ กิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า  
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1)
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
สมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 2) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามที่กฎหมายก�ำหนด 3) ส่งเสริมครูให้มีทักษะ
ด้ า นการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการ
จัดการเรียนรู  ้ 4) พัฒนาสถานศึกษาให้มรี ะบบการ
บริหารจัดการด้านการใช้สอื่ และเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 5) ร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากร
ด้ า นการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ   
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ 1) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย นและ
ท้องถิ่น โดยน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2) พัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานโดยน�ำ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทาง
ในการปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการจั ด การศึ ก ษา
3) สร้างกลไกการบริหารบุคลากรทางการศึกษาใน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูภ่ าคปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) จัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดคุณธรรมน�ำความรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) ส่งเสริม
ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย วางแผน
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริ ห ารงานวิ ช าการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ครัง้ นีม้ ปี ระเด็นส�ำคัญทีค่ น้ พบ
และน่าสนใจควรแก่การน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า งานวิ ชาการเป็นงาน ซึ่งเกี่ยวกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตรงตามเป้ า หมายของการศึ ก ษา
เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โครงการ
สอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน สือ่ การ
สอน และการประเมินผลการเรียน ในการจัดการ
ศึกษาทุกระดับ งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะการบริหารการศึกษา
ดังนั้นการบริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่
ส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
ใช้หลักการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมักนิยม
กระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ท�ำ
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หน้าทีท่ างงานวิชาการอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้มเี สรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) ซึ่งการ
บริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหาร
สถานศึกษา เป็นงานที่มีขอบข่ายที่กว้างและมี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ สถานศึ ก ษา การบริ ห ารงาน
ทุกอย่าง เพื่อตอบสนองต่อความส�ำเร็จหรืองาน
ทางวิชาการจุดมุ่งหมายของงานวิชาการ เพื่อเป็น
คนไทยที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการด�ำรงชีวติ และอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุข สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยการกระ
จายอ�ำนาจของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้
สถานศึกษา มีการบริหารงานวิชาการอย่างอิสระ
คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
ได้ ม าตรฐานมี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ
เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินหน่วยงานจาก
ภายนอก ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัย
เกื้ อ หนุ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ที่ ส นองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียน
เป็นส�ำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง และกระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education, 2003) ซึ่งหน่วยงาน

306 Dhammathas Academic Journal Vol. 17 No. 3 (September - December 2017) Special Issue

ทางการศึ ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งก� ำ หนดภารกิ จ และ
ขอบข่ายของการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิภา ทองหง�ำ (Thongngam, 2011) ที่พบว่า
องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา
4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีสว่ นรวมในการ
จั ด การศึ ก ษา และ 6) สื่ อ การเรี ย นการสอน
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการ
เรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น การนิ เ ทศการศึ ก ษาการ
แนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาและสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
ความสั ม พั น ธ์ โ ดยอ้ อ มกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรียน
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
งานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีความส�ำคัญยิ่ง
เพราะจุดมุง่ หมายของการบริหารวิชาการอยูท่ กี่ าร
สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม
และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต ้ อ งการ งานวิ ช าการ
เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและความส�ำเร็จของโรงเรียน
ความส� ำ เร็ จ ของโรงเรี ย นมั ก จะพิ จ ารณาจาก
คุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน

ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้านวิชาการของ
โรงเรี ย น การบริ ห ารด้ า นวิ ช าการจึ ง เป็ น งาน
ที่ส�ำคัญของผู้บริหาร โรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบ
ในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยสถานศึกษาได้มีการจัดเนื้อหา
สาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ
และความถนั ด ของผู ้ เ รี ย นโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้ ม าใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา และยังมีการนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู สอดคล้องกับแนวคิด
ของธีระ รุญเจริญ (Runcharoen, 2003) กล่าวถึง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) จัดเนือ้ หาสาระ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการและการแก้ปัญหา
3) ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง
ฝึกปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและ
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง 4) สอนโดยบูรณาการ
ผสมผสานความรู้ต่างๆ ได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ทุกวิชา 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพ
แวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอ�ำนวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนไปด้วยกัน จากสื่อและ
วิทยากร 6) จัดการเรียนการสอนทุกที่ทุกเวลา ให้
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ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาการ เรียนตามศักยภาพของครูผสู้ อนนับ
เป็นบุคคลทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการน�ำหลักสูตรไปใช้เพือ่
พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ เพราะเป็ น ผู ้ ที่ น� ำ
หลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนกับผู้เรียนจริงๆ

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงาน
วิ ช าการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรด� ำ เนิ น การ คื อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้การพัฒนา และส่งเสริม
ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นาการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยี เพื่ อ การศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ซึ่ ง สถานศึ ก ษาควรเร่ ง ด� ำเนิ น การเพื่ อ ให้ ส ถาน
ศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน
1.2 สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญ
ต่อการจัดการศึกษางานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมี
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู ้
ตลอดจนปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้
ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องมีการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
1.3 ในขั้ น ตอนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริหารงานวิชาการอาจใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
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และการประชุมกลุม่ ย่อยร่วมกันก็ได้ รวมถึงการท�ำ
ประชาพิจารณ์ข้อค้นพบ เพื่อยืนยันยุทธศาสตร์
ที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งจะท�ำให้ได้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ก าร
พั ฒ นาการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาควรส่งเสริมการ
จัดระบบสารสนเทศน�ำสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ ใ นการบริ ห ารงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
2.2 ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมการนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู
2.3 การพั ฒ นาการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริม
ครู ใ นการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่าย
ทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพือ่ เป็นแหล่งการเรียน
รู้ของถานศึกษา
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ควรศึกษาการบริหาร
งานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หรื อ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่
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ควรพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการให้ มี ค วาม
ยื ด หยุ ่ น สามารถบริ ห ารได้ ทุ ก สถานศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น
3.2 ควรศึ ก ษาแนวทางการการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต รในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3.2 จากการจั ด สนทนากลุ ่ ม และ
ลงภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย
ครั้งนี้ พบว่า อาจมีปัจจัยภายนอกอื่นที่ส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการให้มปี ระสิทธิผล
ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เช่น นโยบายของ
รัฐบาล สมรรถนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมถึง
กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง แต่ละสถาน

ศึกษา มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิจัย
ครั้งต่อไปควรน�ำตัวแปรนอกดังกล่าวมาพิจารณา
ร่วมด้วย
3.3 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น
สามารถน�ำไปศึกษาวิจยั เป็นยุทธศาสตร์เทียบเคียง
ใช้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน ซึ่งเป็นการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิผลส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนที่มีคุณภาพต่อไป
3.4 ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผล
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีของบุคลากร ในล�ำดับต่อไป
3.5 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตาม
ประเมินผลการน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหาร
งานวิชาการให้มีประสิทธิผลในโรงเรียน
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