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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 26 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดำเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
และครูวิชาการ โรงเรียนละ 3 คน จำนวนรวม 105 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบ แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารวิชาการมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และมีค่าดัชนี
ความต้องการจำเป็นโดยรวมเท่ากับ 0.68 2) ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 พบว่ า กลยุ ท ธ์
การบริหารงานวิชาการ 6 ด้าน 32 กลยุทธ์ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 กลยุทธ์ด้านการนิเทศ
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การศึกษา 6 กลยุทธ์ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5 กลยุทธ์ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐาน และ 7 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
คำสำคัญ: การพัฒนากลยุทธ์, การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, วงจรคุณภาพเดม
มิ่ง, การบริหารสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate the current state and
desired state of academic strategies in schools under the secondary educational
service area office 26, 2) to develop academic strategies for schools under the
secondary educational service area office 26. The data were collected from 3
people each school, including director, administrators and academic teachers,
105 people in total chosen by purposive sampling method. The research
instruments were questionnaires , semi – structured interview form, consideration
form of drafting suitability , consideration form of suitability and possibility of the
strategies. The statistics used in this study were the percentage ,the mean and
Priority Need Index (PNI). The results were following; 1 ) The current state of
academic administration in school under the secondary educational service area
office 26 was in the medium level and the desired state was generally in the high
level. The Priority Need index totally was at 0.68. 2 ) The development of
academic strategies in schools under the secondary educational service area
office 26. The results were found the suitability was the highest level and
possibility was in the highest level. The developed strategies consisted of overall
6 parts and 32 strategies in total. 1) 5 strategies for learning process development,
6 strategies for the assessment and evaluation, 5 strategies for researching to
improve the quality of education, 4 strategies for internal quality assurance
system development and 7 strategies for the curriculum development.
Keywords: The Development of Strategies, Academic Administration, School
Administrators, Demming Cycle, School Administration.
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บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สิทธิเละหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาทักษะ
การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวคิดที่ได้รับความสนใจ
จากภาครัฐ และเอกชนทั่ว โลก คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) กรอบ
แนวคิดนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้และทักษะ ส่วนที่เป็นความรู้มาจากการผสมผสาน
เนื้อหาสาระการเรียนการสอนภายในโรงเรียนกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาคน
โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลโลก
เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็ นต้องใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2560) การพัฒนาคนให้มีความสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน การให้การศึกษาแก่
เด็กหรือ เยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
รวมทั้ง มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี และสังคมยอมรับนั้น
จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ตลอดจนทั้งด้าน
สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนั้นการศึกษายังช่วยคนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ การจัดการ
ศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลัก อันเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาประเทศและ
สังคมก็ย่อมทำได้สะดวก ราบรื่น ได้ผลที่แน่นอน รวดเร็ว และก้าวไปอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คนใน
ชาติมีจิตสำนึก ทักษะ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสั ง คมในศตวรรษที ่ 21 อั น ส่ ง ผลให้ ส ั ง คมและประเทศเกิ ด ความมั ่ น คง (สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารด้าน
อื่น ๆ นั้นแม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจะต้อง
สนั บ สนุ น ให้ ค รู จ ั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ จ ุ ด หมายของหลั ก สู ต ร กิ จ กรรม
การบริ ห ารงานวิ ช าการ จะเปลี ่ ย นแปลงไปตามสาระสำคั ญ ของหลั ก สู ต รและนโยบาย
การบริหารงานของหน่วยงานระดั บ กรม เช่น การเร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริ ห าร
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การนิเทศและการประเมินคุณภาพภายในตลอดจนเปิดโอกาสให้
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ชุมชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็ คือ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น (กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร
นามวรรณ, 2557) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลหลักสำคัญที่จะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ
ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2546)
สอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางวิชาการและสภาพบรรยากาศ
ในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านวิชาการและบรรยากาศขององค์กร
พบว่า การบริหารงานวิชาการมีความสำคัญส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Jonathan, B. R.,
2010)
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ม ี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ในการเปลี ่ ย นแปลงสถานศึ ก ษาไปสู่
เป้าหมายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภ าพ กลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนด
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ การทำความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การ
ที่ประสบผลสำเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ ที่จะสนับสนุนองค์การให้ประสบความสำเร็จ
และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยอาศัย
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน (พชรวิทย์
จั น ทร์ ศ ิ ร ิ ส ิ ร , 2560) ซึ ่ ง การ SWOT Analysis เป็ น เครื ่ อ งมื อ พื ้ น ฐานในการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก จะพบว่า ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ
อุปสรรคต่อองค์กรได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือในแก้แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) การบริหารเชิงกลยุทธ์จึง
สามารถช่ว ยให้ผ ู้บ ริห ารสามารถพัฒ นาองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และยกระดับผล
การปฏิบัติขึ้นมา ใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ และใช้จุดแข็งขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2553)
การประเมินสถานศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสามของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2554 – 2558) มีโรงเรียนในสัง กัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ จำนวน
35 โรงเรียน ได้รับการรับรอง 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ไม่ได้การรับรองจำนวน
4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ผลการประเมินภาพรวมได้ระดับดี จำนวน 33 โรงเรียน
โดยโรงเรียนที่พบปัญหาในการประเมินตัว บ่งชี้ที่ 5 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ที่ กำหนด (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดทำโครงการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนยังขาดความตระหนักถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมี
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและ
สังคมอย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีความตระหนักและให้ความสำคัญในกระบวนการการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งงานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 26, 2561) นอกจากนี้งานวิช าการยังเป็นเครื่อ งชี้ว ัดความสำเร็จ และ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึก ษา
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูร่วมมือในการปรับปรุงงาน
วิชาการอยู่เสมอ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูวิชาการของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง นับเป็นสิ่งจำเป็นที่
จะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงาน เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็น
สารสนเทศในการบริ ห ารงานวิ ช าการ โดยศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการบริ ห ารวิ ช าการของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ว่ามีสภาพและปัญหาด้าน
ใด ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประสิทธิภาพในการสอนของครู และ
นำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อัน จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน โดยผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและครูวิชาการ นอกจากนี้รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนใจได้ใช้ข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้พัฒนาการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ
ดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือหัวหน้า
งานวิชาการ และครูวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนละ 3 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ ลักษณะคำถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย
แบบสอบถามที่นำไปทดลองใช้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.979
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การตรวจสอบ
ความเชื ่ อ มั ่ น ทั ้ ง ฉบั บ โดยการใช้ ส ั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach' Alpha
Coefficient) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และดัชนีความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 12 คน โดยการกำหนดคุณสมบัติ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –
Structured Interview) แบบตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การตรวจสอบ
ความเชื ่ อ มั ่ น ทั ้ ง ฉบั บ โดยการใช้ ส ั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach' Alpha
Coefficient)

52 | Vol.7 No.8 (August 2020)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมทั้ง 6
ด้าน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน
การศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา
เฉลี่ยโดยรวม

̅
𝒙
2.58
2.55
2.57

สภาพปัจจุบัน
ระดับการบริหาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค์
̅ ระดับการบริหาร
𝒙
4.20
มาก
4.37
มาก
4.35
มาก

2.52
2.61

ปานกลาง
ปานกลาง

4.24
4.25

มาก
มาก

2.52
2.56

ปานกลาง
ปานกลาง

4.29
4.28

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ ในระดับมากทุกด้าน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงาน
วิชาการ ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) และลำดับความต้องการจำเป็นโดยรวม
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
6. การนิเทศการศึกษา

D

I

PNImodified

2.58
2.55
2.57
2.52
2.61

4.20
4.37
4.35
4.24
4.25

0.63
0.72
0.69
0.68
0.64

ลำดับความต้องการ
จำเป็น
6
1
3
4
5

2.52 44.29

0.70

2

จากตารางที่ 2 พบว่ า ลำดั บ ความต้ อ งการจำเป็ น ในการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรียงลำดับความต้องการ
จำเป็นจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา
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ด้านการวัดผล ประเมิน ผล และเทีย บโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการสังเคราะห์ผลการศึกษา มาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นใน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ในระยะที่ 2 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อกำหนดเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ และดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 26 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารงานในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เพื่อ
พัฒ นากลยุท ธ์ การบริห ารงานวิช าการในสถานศึ ก ษา มีค่าเฉลี่ย เท่ า กั บ 4.61 และ 4.68
ตามลำดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวมมีสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิช าการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ด้านที่มีสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการ
มากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษาและด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ ที่
ศึกษากลยุทธ์การบริห ารงานวิช าการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนการบริหารการจัดโครงสร้างการบริหาร การนำและการ
ควบคุมการบริหาร และสถานศึกษามีปัญหา การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
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(ชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ , 2555) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธ รรม
ที่ศึกษาการพัฒ นาแนวทางการบริห ารงานวิช าการที่ มีประสิ ทธิผ ลของโรงเรียนในสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม, 2560)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวมมีสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ตามขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า
อยู่ในระดับ มากทุกด้าน ด้ านที่มีสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารวิชาการมากที่สุด คือ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านที่น้อย
ที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ
ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความต้องการในการพัฒนาการ
บริห ารงานวิช าการอยู่ในระดับ มากและมากที่ส ุด (ชัช ฎาภรณ์ อร่ามรุณ , 2555) มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของเพ็ ญ พั ก ตร์ มิ ่ ง วงศ์ ธ รรม ที ่ ศ ึ ก ษาการพั ฒ นาแนวทางการ
บริ ห ารงานวิ ช าการที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผล พบว่า สภาพพึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหารงาน
วิ ช าการทั ้ ง 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 2) การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
5) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 6) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7) การนิเทศการศึกษาและ 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพ็ญพักตร์
มิ่งวงศ์ธรรม, 2560) และสอดคล้องกับพนม วิลัยหล้า ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คือ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาหลัก สู ต รสถานศึก ษา มี ก ารวางแผนงานด้า นวิ ช าการให้ค รอบคลุ มการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู ผู้บริหารมีการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การนิเทศภายในโดยผู้บริหารและคณะ
ครูอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอและมีแผนงานการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่
จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พนม วิลัยหล้า,
2560) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ด้านการพัฒ นาคุณภาพผู้เรีย น และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้า งขีด ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ซึ ่ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพกระบวนการเรี ย นรู ้ สนั บ สนุ น การทำวิ จ ั ย และ
นำผลการวิจ ัย ไปพัฒ นาคุณภาพการจัด การศึก ษา ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้ครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึก ษามีข วัญ และกำลัง ใจในการทำงานในทุ ก ด้ า น (สำนั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26, 2561)
2. ผลจากการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เพื่อ
พัฒ นากลยุท ธ์ การบริห ารงานวิช าการในสถานศึ ก ษา มีค่ าเฉลี่ยเท่ า กั บ 4.61 และ 4.68
ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะมีการบริหารงานวิชาการตามลำดับตามวงจรคุณภาพ Deming,
E. W. ที่ได้กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
แต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ ขึ้นกับปัญหาและขั้นตอนการทำงาน หรือจะเริ่มจากการ
ตรวจสอบสภาพความต้องการและเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นจริง (Deming, E. W., 1995)
กลยุทธ์ประกอบด้วย 2.1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้ใช้เ ทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย กระตุ้นให้มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรนำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ PLC มาใช้แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกับองค์กร
ภายนอก สอดคล้องกับแนวคิดของวราภรณ์ ศรีวิโรจน์ กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น
บทบาทสำคั ญ ของครู ท ุ ก คน เริ ่ ม จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร เอกสารที ่ เ กี ่ ย งข้ อ ง
การวิเคราะห์ผ ู้เรีย น นำมาวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การจัดหาหรือเลือ กใช้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน
2.2) ด้านการนิเทศการศึกษา มีการสนับสนุนบุคลากรให้ความสำคัญกับกระบวนการนิเทศจาก
ส่ ว นกลางมากำหนดเป็ น กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ
ให้การสนับสนุนการนำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC มาใช้ในกระบวนการนิเทศใน
กลุ่มสาระฯ โรงเรีย น และเขตพื้น ที่การศึกษา ทบทวนกระบวนการนิเทศ นำข้อมูล และ
ผลการนิเทศไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วราภรณ์ ศรีวิโรจน์, 2558) ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี ที่กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศ หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อจะพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลใน
การเรียนการสอนของนักเรียน 2.3) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
มี ก ารกำกั บ ติ ด ตามการสนั บ สนุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามรู ้ ในการสร้ า งเครื ่ อ ง มื อ
ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) สอดคล้องกับผลการวิจัยของประทุมพร โม่หิน ที่ศึกษา
การนำเสนอแนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์ประสานงาน
ทางการศึกษาหนองมะโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ได้เสนอแนวทางด้านการ
วัดผลและประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารให้ความรู้ ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผลพร้อม
ทั้งการสร้างเครื่องมือ วิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนหลากหลาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่ว ม สถานศึกษา มีร ะเบีย บการวัดผล มีการตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
ผู้บริหารทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ที่ชัดเจน (ประทุมพร โม่หิน , 2553) 2.4) กลยุทธ์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน ระเบียบวิธีวิจัยอย่าง
ถูกต้อง สนับสนุนให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในการนำ
ผลการวิจ ัย ในชั้น เรีย นมาแก้ปัญหาและเผยแพร่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนิน การวิจ ัย ในชั้น เรีย นทุกภาคเรีย นประสานความร่ว มมือจากผู้เชี่ยวชาญในการ
ดำเนิ น การวิ จ ั ย สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของอาจารี สุ ว ั ฒ นพงษ์ ที ่ ศ ึ ก ษา กลยุ ท ธ์
การบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
คื อ กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น ครู ท ำการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น
2.5) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการสร้าง
ความเข้าใจโดยกำหนดแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดความชัดเชนในการกำหนดการรายงานผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา และผู้บริหารสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กำกับติดตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง (อาจารี สุวัฒนพงษ์, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของกาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ ที่ได้สรุปว่า ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 2.6) ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ทำหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารให้
ความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรโดยชุมชนมีส่ว นร่วม พร้อมทั้งการนำผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับ ปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการสำรวจวิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่ว มกับคณะครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา (กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, 2557) สอดคล้องกับ
พงศกร อดุลพิทยาภรณ์ ที่ศึกษา แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กตามแนวคิดเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า คณะครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานการเปลี่ยนแปลงในปัจ จุบ ัน และ ภาคเอกชน สังคมร่ว มมือกับสถานศึกษา
ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการเพื่อให้สถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี (พงศกร อดุลพิทยาภรณ์, 2560)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการวิจ ัย เพื่ อ การพัฒ นากลยุ ทธ์ การบริห ารงานวิช าการในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) ผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย 6 ด้าน 32 กลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และ 4.68 ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 ควรนำกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา
ทั้ง 6 องค์ประกอบ 32 กลยุทธ์ ไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาให้กับบุคลากรและองค์กรร่วมกัน
เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านวิ ช าการของสถานศึ ก ษา 2) กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ เป็นด้านที่มีความต้องการมากที่สุด ควรมีการเน้นย้ำให้บุคลากรเห็ น
ความสำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิธีการสอนใหม่ๆเพิ่ม เติมตามความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนอยู่เสมอ รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการอื่น ๆ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้
การเปรียบเทียบในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน 3) ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหากล
ยุทธ์ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้ครบรอบด้าน
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