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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 12 ดาน คือ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 7. การนิเทศการสอน 8. การแนะแนวการศึกษา  
9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12. การสงเสริม และสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ตามขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 57 คน  ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  33 คน ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ
จํานวน  30 คน รวมท้ังหมด 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม และเปนแบบสอบถามที่ถามความคิดเห็นระดับ
การปฏิบัติการการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 12 ดาน     
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  60  ขอ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และ      
การทดสอบ  คาเอฟ (F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ          
เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก        
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการต่ําสุด ไดแก การสงเสริม 
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ 
 2. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดย           
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .05 
 3. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน          
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร          
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the levels of operation 
regarding academic affairs administration of school administrators under the Office of 
Prachinburi Educational Service Area in twelve aspects : 1) school curriculum development,         
2) learning process development, 3) measurement, evaluation, and credit transfer, 4) research for 
education quality, 5) learning media, innovation and technology, 6) learning resource 
development, 7) teaching supervision, 8) education guidance, 9) quality assurance development, 
10) academic promotion to communities, 11) cooperation with other schools in academic 
development, and 12) academic affairs promotion and support to individuals, families, 
organizations, institutions, and other schools. The study was based on school sizes and operation 
experience. There were 120 samples of the study including 57 small school administrators,          
33 medium school administrators and 30 large school administrators. The instrument used to 
collect the data was 60-item questionnaires with five rating scales. The first part of the 
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questionnaire asked for demographic data of the respondents and the other part asked for their 
opinions on levels of operation regarding academic affairs administration of school administrators 
in twelve aspects for learning reform. The statistics used to analyze the data were percentage, 
mean, standard deviation, t-test independent and F-test with the statistically significant level            
of .05. 

 The findings of the study were as follows : 

 1. The operation regarding academic affairs administration of small, medium, and 
large school administrators under the Office of Prachinburi Educational Service Area was at a 
high level. Additionally, the aspect that obtained the highest mean was 9) quality assurance 
development, followed by 4) research for education quality. The aspect that obtained the lowest 
mean was 12) academic affairs promotion and support to individuals, families, organizations, 
institutions, and other schools. 

 2.  The comparison of levels of operation regarding academic affairs administration of 
the school administrators with different administration experience showed that their operations 
were not different overall and in every aspect, except for 1) school curriculum development and 
2) learning process development. The operations regarding school curriculum development and 
learning process development were different at a statistically significant level of 0.05 according to 
the administrative experience of the school administrators. 
 3. The comparison of levels of operation regarding academic affairs administration        
of the school administrators from different school sizes showed that their operations were         
not different overall and in every aspect, except for 12) the aspect of academic affairs promotion 
and support to individuals, families, organizations, institutions, and other schools. The operation 
regarding academic affairs promotion and support to individuals, families, organizations, 
institutions, and other schools were different at a statistically significant level of 0.05 according to 
the school sizes. 
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ความสําคัญของปญหา 
 มนุษยเปนเวไนยบุคคล ตามนัยทางของพระพุทธศาสนาหมายความวา มนุษยมี            
ความสามารถที่จะเรียนรูได และเปนผูรับการศึกษาอบรมใหพัฒนาข้ึนไดอยางตอเนื่อง มนุษย
สามารถเรียนรูดวยตนเองเพื่อมีชีวิตรอดสวนหนึ่ง และเรียนรูไดโดยกระบวนการศึกษาอบรม            
อีกสวนหน่ึง  การเรียนรูเพื่อมีชีวิตรอดเกิดข้ึนโดยแรงกระตุนของส่ิงแวดลอมและแรงเราภายใน
รางกาย จิตใจ 
                 กระบวนการศึกษาอบรมเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสอนฝกฝนอบรมบมนิสัย   
ดวยวิธีการอยางหลากหลาย ตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต มนุษยทุกคนจึงไมใชแตคอยรับการส่ังสอน 
ฝกฝนอบรมจากผูอ่ืน  แตจะตองเรียนรูเพื่อวิธีเรียนคนหา  สรางสรรคความรูดวยตนเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541 : 3) 
 การศึกษาเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ  
ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาชีวิตคน สามารถดําเนินชีวิต         
ในสังคมไดอยางสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงทุกๆ ดานของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 3)  
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนการเสริมสรางความรู
ข้ันพื้นฐาน การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เปนการถายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี       
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  เปนการสรางโอกาสในดานตางๆ ใหกับคน และสังคมมากข้ึน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 11)  
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  
สติปญญา  ความรูคูคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง เกี่ยวกับการเมือง         
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาสิทธิหนาท่ี  
เสรีภาพ  เคารพกฎหมายความเสมอภาค และความมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สงเสริมศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล  ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษา           
แหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และแกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช 2545) 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษาไดมองเห็นสภาพการศึกษาของไทยวา ไมสามารถท่ีจะแขงขัน
ดานการศึกษากับตางประเทศ เพื่อนบานได เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับประชาคมโลกจํานวน        
ท้ังส้ิน  47  ประเทศ  ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยจัดอยูในอันดับท่ี  33  เทานั้น   
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 สวนคุณภาพของผูเรียนก็จัดวายังไมเปนท่ีนาพอใจโดยพิจารณาจากผลการเรียนของ         
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีคะแนนสะสมอยูในระดับตํ่ามาก กลาวคือ ในจํานวนวิชาหลัก 4 วิชา  มี
เพียงวิชาสังคมศึกษาวิชาเดียวเทานั้นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑผาน คือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
รอยละ 54.7 สวนวิชาอ่ืนๆ  อันไดแก  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา
วิทยาศาสตรนั้น ผลคะแนนที่ไดรับยังไมเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนส่ิงท่ีสามารถสะทอนให
เห็นถึงระบบการเรียนการสอน  การประเมินผลและคุณภาพของผูสอนวามีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 
และจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางรีบดวน  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2549 วา “ปรับ
การเรียน เปล่ียนการสอน” ใหสอดคลองสัมพันธกับกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก        ทุกดาน
และสอดคลองกับความเปนไทย   โดยเฉพาะตัวแปรทางหลักสูตร  เนื้อหา  จะตองข้ึนอยูกับความ
ตองการของผูเรียน  การปฏิรูปการเรียนรูเปนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาท่ีดี  มี
คุณภาพไดมาตรฐาน  สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพและเปนการศึกษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ
เหตุการณเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 7)  ท่ีมีการปฏิรูปการเรียนรูเปน
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  2545  มีผลใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปลักษณะของผูเรียนและ
กระบวนการเรียนรูท่ีพึงประสงค    
  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาบทบาทของผูบริหารและครู ดานการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อจะไดนําผลการวิจัย
คร้ังนี้เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี   นําไปสูการพัฒนางานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป           
  

คําสําคัญ   

การบริหารงานวิชาการ 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1.  ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับใด 
 2. ผูบริหารในโรงเรียนท่ีมีขนาดและประสบการณการทํางานตางกัน มีบทบาทดาน           
การบริหารงานวิชาการแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ  การปฏิบัติงาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากร  คือ  ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
ตามขอมูล  10  มิถุนายน  ประจําปการศึกษา  2549  จํานวน 274 โรงเรียน  รวมประชากร 822 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน             399 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน             225 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน             168 คน 
 2. กลุมตัวอยาง  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
โดยกําหนดขนาดตัวอยางใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน          
120  คน  กลุมตัวอยางผูบริหาร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  1  คน  รองฝายวิชาการ  1  คน  และครู
หัวหนาสาระวิชา  1  คน   ทําใหไดกลุมตัวอยางผูบริหาร  120  คน  จํานวน  40  โรงเรียน  ผูใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Rondom Sampling)  ตามขนาดของโรงเรียน 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามของผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล            
แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  2  ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีถามความคิดเห็นระดับการปฏิบัติการการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 12 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา         
5 ระดับ จํานวน  60  ขอ 
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 4.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ  
                4.1 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด  หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน  เพือ่เปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
             4.2 นําขอมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสรางแบบสอบถาม 
 4.3 สรางแบบสอบถามที่กําหนดในขอ 2 แลวนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม ท้ังครอบคลุมเชิงเนื้อหา และการใช
ภาษาท่ีถูกตอง 
 4.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขและมาใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบรูณของแบบสอบถาม 
 4.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจแลว ใหคะแนนรายขอของแบบสอบถาม           
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) โดยใชสูตร    
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 19)  ถาดัชนีความสอดคลองท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 
.67  นําขอคําถามนั้นไปใช  แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5  นํามาปรับปรุงแกไข   
 4.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out)  กับผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําเคร่ืองมือท่ีทดลองใชมาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ   
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience)  ของครอนบาค  (Cronbach)  
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 125-126)  ไดเทากับ .83 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน ท่ีเปน 
กลุมตัวอยาง 
  5.2 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารของโรงเรียน  
จังหวัดปราจีนบุรี  รวม 120 ชุด  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสงและรับคืนดวยตนเอง 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 6.1 นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ  5 ระดับ  
  6.2 นําแบบสอบถามตอนท่ี  1  สถานภาพ  หาคาความถ่ี  และรอยละ 
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  6.3 นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 หาคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน  แปลความหมายคาเฉล่ีย
โดยใชเกณฑ  ของเบสท (Best, 1981 : 182)   
  6.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหหา          
คาที(t-test) และคาเอฟ  (F-test) เม่ือพบความแตกตางจะทดสอบรายคู ภายหลังดวยวิธีของ  Scheffe' 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 12  ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนา
แหลงเรียนรู  7) การนิเทศการสอน  8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา  10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  11) การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  12) การสงเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการสูงสุด 
ไดแก การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก  การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด ไดแก การ
สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ   

2. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ      
การปฏิบัติงาน 

2.1 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวน      การ
เรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

2.2 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน      
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน  
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร      
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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 สรุปวา หลักสูตรเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญยิ่งในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ใหเขาใจในหลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางอยางแจมชัด สามารถแนะนํา
ชวยเหลือครูในการวางแผนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ  และ
กิจกรรมของหลักสูตร จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหพรอมและเพียงพอ 
ท้ังยังตองประเมินผลการใชหลักสูตร ตลอดจนใหความคิดเห็นตอผูบริหารระดับสูงเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรตอไป       
 

อภิปรายผล 
  1. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  12  ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนา
แหลงเรียนรู   7) การนิเทศการสอน 8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ ท่ีปรากฎผลเชนนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ       
การบริหารสถานศึกษา เพราะวาเปนงานโดยตรง ท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ การบริหารงาน
วิชาการเปนงานท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และตองใชความพยายามและความสามารถเปนอยางมาก
ในการนําคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  
และการบริหารงานวิชาการเปนส่ิงท่ีผูบริหารทุกคนตองรับผิดชอบในดานวิชาการ โดยทํางาน
รวมกับครู กระตุนเตือนครูใหแนะนําและทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจและ     
มอบหมายความรับผิดชอบเพ่ือใหเขามีความรูสึกวาทํางานดวยความเต็มใจ มิใชการบีบบังคับ         
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมิใชเฉพาะแตเพียงหองเรียนเทานั้น แตยังหมายถึงกิจกรรม        
ทุกอยางภายในโรงเรียนท่ีใหการศึกษาของเด็กมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ปรัชญา  เวสารัชช  (2545 : 27 – 
28)  ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญโดยท่ัวไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือ การวางแผน จัดทํา       
หลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน 
จัดและบริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานท่ี บริหารงานวิชาการ        
การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน และสรางความสัมพันธกับชุมชน   
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ        
การปฏิบัติงาน 

 2.1 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดยภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรสถานศึกษาแตละหลักสูตรซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู        
ในแตละสาระเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระไดใหสาถนศึกษาในสังกัดยึดมาตรฐานการเรียนรูแกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลัก และสถานศึกษาสามารถดําเนินการเพิ่มเติมมาตรฐาน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป ตลอดจนสาระการเรียนรู ในสวนท่ีเห็นวามี
ความจําเปนและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ดังนั้นสถานศึกษาจึงไดดําเนินการกําหนด
แนวทางและแนวดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดโดยจัดทํา
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อ
เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

 2.2 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน        
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว องคกร 
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สถานศึกษาไดสงเสริมพัฒนาสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความกาวหนาทางวิชาชีพ       
ทางดานเทคนิควิธีสอน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการจัดประชุมอบรมเผยแพรขาวสารทางวิชาการ  ซ่ึงสอดคลองกับ  กมล  ภูประเสริฐ  
(2544) ท่ีไดสรุปไววาตองมีการวิเคราะหปญหารวมกันเกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยรวบรวมอุปสรรคขอขัดของจากากรบริหารในทุกๆ เร่ือง มาพิจารณาเพ่ือหา   
ขอสรุปวา ความรูความสามารถของบุคลากรในดานใดท่ีสถานศึกษาชวยแกปญหาไดเองดานใด         
ท่ีตองคิดวาพึ่งพาจากบุคคลภายนอก การกําหนดชวยเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปนระยะๆ         
ซ่ึงควรกระทําอยางสมํ่าเสมอเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู
ความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันได รวมท้ังการจัดสงบุคลากรไปรับการฝกอบรม 
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ประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติการท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูจัดและมีการควบคุมดูแลใหการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1 ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร     
สถานศึกษาแกผูบริหารและครูและผูท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ   
 1.2 ควรสงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ ใหมีความ         
กาวหนาในวิชาชีพ 
 1.3 ควรจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระวิชาตางๆ ในสถานศึกษา 
 1.4 ควรเปดโอกาสใหชุมชน และครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
เพื่อนํามาใชในสถานศึกษา 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการการบริหารงาน 
วิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
 2.2 ควรศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ ของ         
ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทาง              
ในการพัฒนางานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
  2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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