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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึ่งประสงค์
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จำนวน 85 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารงานวิชาการ และ
ครู ผ ู ้ ส อน รวมทั ้ ง สิ้ น 255 คน ระยะที ่ 2 การพั ฒ นาแนวทางการดำเนิ น งานวิ ช าการใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แบ่งออกเป็น 4 ตอน
1) ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ รวม 6 คน 2) ยกร่างแนวทางการ
ดำเนินงานวิชาการ 3) ตรวจสอบยืนยันและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการดำเนินงานวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 4) ประเมินความเหมาะสม
และความเป็น ไปได้ของแนวทางการดำเนิน งานวิชาการในสถานศึกษา ได้แ ก่ ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ของการ
ดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.41) และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
*

Received 2 May 2020; Revised 20 May 2020; Accepted 23 June 2020

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 61

มาก (𝑥̅ = 3.56) ส่วนแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
พบว่า แนวทางมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.90, S.D. = 0.73) และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.64)
คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง, การดำเนินงานวิชาการ, แนวทางการดำเนินงานวิชาการใน
สถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were 1) to study current conditions. And
the current condition. 2) To develop guidelines for academic operations in
educational institutions. Under the Office of Secondary Educational Service Area
33, by conducting research, divided into 2 phases, which are And desirable
conditions of academic operations in educational institutions The target groups
in this study were 85 schools under the Office of Educational Service Area 33,
the data group consisted of school administrators. There are a total of 255 deputy
academic administrators and teachers. Phase 2 The development of academic
operation guidelines in schools. Under the Office of Secondary Educational
Service Area 33, divided into 4 parts: 1) study the best practices, the group of
information providers in 3 schools, which are school administrators and the
deputy director or the head of academic administration group, total 6 People 2)
Drafting the academic operation guidelines 3) Verifying and assessing the
appropriateness and feasibility of the academic operation guidelines By 5 experts.
4) Assess the appropriateness and feasibility of the academic operation guidelines
in educational institutions, consisting of 5 experts, specific selection. The results
showed that the current conditions, desirable conditions of academic operations
in educational institutions Under the Office of Secondary Educational Service
Area 33, the overall condition was at a low level ( 𝑥̅ = 2.41) and the overall
desirable condition was at a high level (𝑥̅ = 3.56). Under the Office of Secondary
Educational Service Area 33, the evaluation of the appropriateness and the
possibility of the guidelines found that the guidelines are suitable in overall at a
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high level ( 𝑥̅ = 3.90, SD = 0.73) and there is a possibility High level ( 𝑥̅ = 4.12 ,
SD = 0.64)
Keywords: Development of Guidelines, Academic Operation, Guidelines for
Academic Operation in Schools

บทนำ
การศึกษาในปัจจุบันจะเป็นการศึกษาของโลกที่ไร้ขอบเขตหรือไร้พรมแดน ซึ่งทุกฝ่าย
จะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ ให้ความคิดต่อการบริหารและการจัดการศึกษา เพราะการสร้าง
ศักยภาพของสังคมและความเป็นไทยให้แข็งแกร่ง มั่นคง เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกนั้นคง
ปฏิเสธความรู้ความสามารถของประชาชนไม่ได้ การศึกษาที่จะสร้างประชากรหรือคนของ
ประเทศให้มีคุณภาพ รัฐบาล ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคมจะต้องเกาะ
กลุ่มทำงานเพื่อการศึกษาร่วมกันคณะกรรมการที่ดูแลการศึกษาแต่ละระดับจะต้องเข้มแข็ง
ปราศจากการแทรกแซงทางการศึกษา มีการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาสู่
สถานศึกษาและสถานศึกษาที่มีความพร้อมได้ระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น
การศึกษาจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การแบ่ ง ส่ ว นราชการในสถานศึ ก ษาเป็ น 4 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม การบริ ห ารวิ ช าการ
กลุ่มการบริหารงบประมาณ กลุ่มการบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหาร
วิชาการเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของโรงเรียน เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาเนื่องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกั บหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ
งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายการ
จัดกากรศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้กำหนดกลยุทธ์
สำคัญในการดำเนินการ คือ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้เรีย นมีคุณธรรมจริย ธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีภารกิจเร่งด่วนใน
การพัฒนาด้านวิชาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กัน (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33, 2562)
จากสภาพงานวิ ช าการของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิชาการในสำนักงานเขตใกล้เคียงพบว่าผลการปฏิบัติงานวิชาการใน
สถานศึกษาประสบปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของงานวิชาการว่ามี
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ความสำคัญอย่างไรส่งผลให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประสบ
ปัญหาในการพัฒนาในแต่ล ะด้านทั้งในด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งส่งผลต่องานวิชาการที่เป็นหัวใจ
สำคัญของการบริหารสถานศึกษาแต่เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นถึงความสำคัญของ
งานวิชาการทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่ งสะท้อนให้เห็นผ่านระบบการประเมินตนเอง
SAR หรือผลคะแนนสอบ O – Net และผลของการสอบเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น และสภาพที ่ พ ึ ่ ง ประสงค์ ก ารดำเนิ น งานวิช าการใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื ่ อ ง การพั ฒ นาแนวทางการดำเนิ น งานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพการพึงประสงค์ของการดำเนินงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 85 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 85 คน รองผู้บริหารงานวิช าการ
จำนวน 85 คน และครูผู้สอน จำนวน 85 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 255 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ซึ ่ ง แบบสอบถามมี ล ั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) แบบเติมคำและแบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดย การสังเคราะห์จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การตรวจสอบ
อำนาจจำแนก โดยการใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การตรวจสอบความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ โดยการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach'Alpha Coefficient) ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

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

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษาจากสถานศึกษา
ต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
กลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล จากโรงเรี ย นที ่ ม ี ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ดี (Best Practices) ในการ
ดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 3 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ แ ละนำข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาการ
ดำเนินงานวิช าการในสถานศึกษามาสรุปประเด็นและนำเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
ตอนที่ 2 ยกร่างแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
วิธีดำเนินการวิจัย
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และหลั ก การในการร่ างแนวทางการ
ดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวคิดและหลักการการร่างแนวทางฯ และได้
สังเคราะห์ประเด็นหลักของแนวคิดหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานวิชาการ และแนวทางการดำเนินงานวิชาการใน
สถานศึกษาจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการบริหารงานวิชาการ
นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1) และ 2) มายกร่างการดำเนินงานวิชาการ (ฉบับที่ 1)
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ก ำหนดกรอบสาระของร่ า งแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึ ก ษา โดยกำหนดให้ เ ป็ น แนวทางเชิ ง โครงสร้ า งความคิ ด ที ่ แ สดงโครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจ
การดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผล 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)
การนิเทศการศึกษา 6) การแนะแนวการศึกษา 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใช้การดำเนินงานตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด้วย
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวางแผน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานหรือกิจกรรม สวนที่ 3 การตรวจสอบ
ส่วนที่ 4 พัฒนาปรับปรุง
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ตอนที่ 3 การตรวจสอบยืนยันและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
การตรวจสอบยืนยันแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วิธีการดำเนินการวิจัยนำร่างแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (ฉบับ ที่ 1) มาตรวจสอบยืนยันแนวทางการดำเนิ น งาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยการอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
บันทึกการสนทนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วิธีการดำเนินการ นำส่งแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง) ให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การดำเนิน งาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตารางที่ 1 ผลรวมค่าเฉลี่ย สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมราย
ด้าน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการนิเทศการศึกษา
6. ด้านการแนะแนวการศึกษา

̅
𝒙
2.41
2.44
2.34
2.28
2.45
2.48

สภาพปัจจุบัน
S.D. ดำเนินงาน
0.80
น้อย
0.81
น้อย
0.76
น้อย
0.75
น้อย
0.68
น้อย
0.76
น้อย

̅
𝒙
3.63
3.56
3.51
3.56
3.53
3.59

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ดำเนินงาน
0.77
มาก
0.81
มาก
0.87
มาก
0.81
มาก
0.81
มาก
0.81
มาก
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7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
เฉลี่ยโดยรวม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

̅
𝒙
2.50
2.41

สภาพปัจจุบัน
S.D. ดำเนินงาน
0.76
น้อย
0.76

น้อย

̅
𝒙
3.60
3.56

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ดำเนินงาน
0.72
มาก
0.80

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (𝑥̅ = 2.50) รองลงมา คือ
ด้านการแนะแนวการศึกษา (𝑥̅ = 2.48) และน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (𝑥̅ = 2.28)
สภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (𝑥̅ = 3.63) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (𝑥̅ = 3.60) และน้อยที่สุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล (𝑥̅ = 3.51)
2. ผลการประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนิน งาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตารางที่ 2 ผลรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม
ที่

แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา
1. วิธีดำเนินการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านการนิเทศการศึกษา
ด้านการแนะแนวการศึกษา
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. การประเมิน
3. เงื่อนไขความสำเร็จ
เฉลี่ยโดยรวม

̅
𝒙
4.05
3.70
4.00
3.86
4.08
4.32
4.36
3.66
4.00
3.90

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.75
มาก
0.65
มาก
0.89
มาก
0.83
มาก
0.77
มาก
0.72
มาก
0.69
มาก
0.81
0.63
0.73

มาก
มาก
มาก

̅
𝒙
4.22
4.23
4.23
4.36
4.20
4.24
4.04
4.00
4.16
4.12

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
0.63
มาก
0.51
มาก
0.56
มาก
0.56
มาก
0.65
มาก
0.74
มาก
0.82
มาก
0.89
0.40
0.64

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของแนวทางการดำเนิน งานวิช าการในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย
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จากมากไปน้ อ ย คื อ วิ ธ ี ด ำเนิ น การ รองลงมาคื อ เงื่ อ นไขความสำเร็ จ และการประเมิ น
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ค่ า เฉลี ่ ย ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เกี ่ ย วกั บ ความเป็ น ไปได้ ข องแนวทาง
การดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
วิธีดำเนินการ รองลงมา คือ เงื่อนไขความสำเร็จ และการประเมิน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาสภาพปัจ จุบ ัน ของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 33 พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ น้อ ย ( 𝑥̅ = 2.41,
S.D. = 0.76) เนื่องจากการดำเนิ น งานวิช าการในสถานศึก ษา สังกัดสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประสบปัญหาในเรื่องของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานวิชาการเมื่อเทียบเคียงกับสถานศึกษาใกล้เคียงที่อยู่กันคนละ
สำนักงานเขตพื้นที่ทำให้ผลการดำเนินงานด้านวิชาการในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จน้อยเห็น
ได้จ ากผลการประเมิน ภายนอกของ สมศ. และอาจจะเป็นเพราะการดำเนินงานวิช าการ
เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษามุ ่ ง กระจายอำนาจการบริ ห ารจั ด การไปให้ ส ถานศึ ก ษา
ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร เพราะประสบปัญหาอยู่หลายประการ
ได้แก่ แนวทางของส่ว นกลางไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในบริบทของสถานศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ UNESCO ที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงาน
วิชาการในระดับ มัธ ยมศึกษา โดยได้สรุปปัญหาการใช้หลักสูตรของประเทศในทวีปเอเชีย
ซึ่งได้แก่ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และศรีลังกาว่าปัญหาการใช้
หลักสูตรเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเอกสารและขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตรของ
ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรขาดประสิทธิภาพตำราเรียนไม่ทันสมัย
(UNESCO, 2014) แต่จ ากการศึกษาสภาพปัจจุบันรายด้านทั้ง 7 ด้านของการดำเนินงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.41,
S.D. = 0.80) สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาที ่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของสถานศึ ก ษา 2) การตั้ ง
วัตถุประสงค์ 3) การเลือกเนื้อหาวิชา 4) รวบรวมเนื้อหาให้เป็นระบบ 5) เลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ 6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 7) ตั้งเกณฑ์การประเมินผล จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้นยังขาดความ
ร่วมมือกันภายในสถานศึกษาอีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องของการพัฒนา
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หลั ก สู ต รทำให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รประสบความล้ ม เหลวซึ ่ ง ผิ ด กั บ แนวคิ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องเกิดจากครูทุกคนร่วมมือใน
การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ทิศนา แขมณี, 2545)
2. ด้านการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.44,
S.D. = 0.81) จะเห็นได้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้นยังประสบปัญหาใน
การดำเนินงานเพราะสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 บางสถานศึกษายัง
ขาดความเอาใจใส่ ใ นเรื ่ อ งของการจั ด กิ จ กรรมที ่ ใ ห้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ทำจากการเรี ย นรู้
จากการปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษาบางแห่ง ยั ง ขาดความพร้ อ มในเรื่ อ งของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพราะงบประมาณในเรื่องที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองนั้น
มีอย่างจำกัด สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม ที่ได้ศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (จันทรานี สงวนนาม, 2551)
3. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.34, S.D. = 0.76)
จะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลในสถานศึกษานั้นยังประสบปัญหาในการบริหารเพราะ
สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดการกำกับ
ติดตามในเรื่องการวัดและประเมินผลและยังส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พิสณุ ฟองศรี ที่เสนอว่าการจัดการศึกษาต้องมีการกำกับติดตามในเรื่องของการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (พิสณุ ฟองศรี, 2550)
4. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
(𝑥̅ = 2.28, S.D. = 0.75) จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33
ยังขาดการพัฒ นาและส่ งเสริ มบุคลากรในเรื่ อ งของความรู้ข องการวิจั ยทำให้บุ คลากรใน
สถานศึกษาไม่มีความรู้ไม่มีทักษะในการวิจัยส่งผลทำให้สถานศึกษาไม่สามารถนำผลการวิจัยมา
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาในเรื่องของผู้เรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐ
ที่ได้กล่าวว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็น
การพัฒนาผู้เรียน (กมล ภู่ประเสริฐ, 2545)
5. ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.45, S.D. = 0.68)
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 ยังขาดการวางแผนร่วมกัน
ในการนิเทศภายในทำให้สถานศึกษาไม่รู้วิธีการที่จะพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อ
พัฒนาการศึกษาส่งผลต่อครูและผู้เรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่าการ
นิเทศทางการศึกษาต้องสร้างความตระหนะและการร่วมมือกันในการวางแผน วิธีการทำงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
ที่กล่าวว่าการนิเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้ถูกนิเทศและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (ไพโรจน์
กลิ่นกุหลาบ, 2543)
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6. ด้ า นการแนะแนวการศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย ( 𝑥̅ = 2.48,
S.D. = 0.76) จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 ขาดการกำกับ
นิเทศ ติดตาม งานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนางานด้านการแนะ
แนวในสถานศึกษาไม่ประสบผลสำเร็จ และยังสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งใน
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 ไม่ให้ความสำคัญกับการกำกับ นิเทศ ติดตาม งานแนะ
แนว สอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่าถึงแนวปฏิบัติว่าต้องกำกับ
นิเทศ ติดตาม งานแนะแนวอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546)
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (𝑥̅ = 2.50, S.D. = 0.76) จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึ กษา
เขต 33 ไม่เห็น ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาซึ่งส่ง ผลต่ อ
คุณภาพการศึกษาที่จะใช้พัฒนาภายในสถานศึ กษาต่อไปเพราะการกำกับติดตามการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้ปีถัดไปมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิด ของ สมพิ ศ โห้ ง าม ที ่ ก ล่ า วถึ ง แนวทางการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาต้องมีการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการทาง
การศึ ก ษา จาการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น ของการบริ ห ารงานวิช าการในสถานศึก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้นผู้วิจัยพบว่า สถานศึกษาในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้นมีบริบทที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ
เท่าที่ควรเพราะในแต่ล ะสถานศึกษามีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบทและขนาดของ
สถานศึ ก ษาจึ ง ไม่ ส ามารถตอบสนองถึ ง ความต้ อ งการของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ (สมพิศ โห้งาม, 2553)
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.56, S.D. = 0.80) เนื่องจาก
การดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะให้ผลงานในเรื่องวิชาการมี
ความโดดเด่นในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงทำให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งมีความต้อ งการที ่จ ะพั ฒ นางานวิช าการเพื่ อเน้น ให้ผ ลการประเมิน ด้านผู้เรี ย นใน
ระดั บ ชาติ (O – net) และผลการประเมิ น ในเรื ่ อ งของการสอบเข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับ อุดมศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงทำให้ต้ องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการใน
สถานศึกษาโดยเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา คือ การมุ่งพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
ที่กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ และการมีส่วนร่วม
ของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2551) แต่จากการศึกษาสภาพ
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พึงประสงค์ของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา รายด้านทั้ง 7 ด้านของการดำเนินงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.63,
S.D. = 0.77) จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานวิชาการในแต่ละสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้นมีการต้องการที่จะนำผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมามาใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดของ หรรษา
นิล วิเชียร ที่ กล่าวว่า การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ทำให้สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หรรษา
นิลวิเชียร, 2547)
2. ด้านการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.56,
S.D. = 0.81) จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้
ความสำคัญในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองเพื่อจะได้นำ
ความรู ้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีระบบของการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และยัง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ ที่ได้ศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา ว่าการพัฒนางานวิชาการ ด้านการ
พัฒ นากระบวนการเรีย นรู้น ั้น ที่มี ความต้องการอยู่ในระดับปานกลางเพราะนโยบายจาก
ส่ ว นกลางของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี ค วามแตกต่ า งกั น กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ, 2559)
3. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.51, S.D. = 0.87)
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้ความสำคัญกับ
งานด้านวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ พิสณุ ฟองศรี กล่าวถึง
งานด้านวัดและประเมินผลมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากเพราะการวัดและประเมินผล
เป็นการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กระทรวงได้กำหนด (พิสณุ
ฟองศรี, 2550)
4. ด้ า นการวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(𝑥̅ = 3.56, S.D. = 0.81) จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัยเป็นอย่างมากเพราะการวิจัยคือการ
เสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาอย่างมีระบบ ซึ่งการสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ที่อธิบายถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาว่าเป็นการร่วมมือ
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กันเพื่อพัฒ นาคุณภาพการเรีย นการสอนและงานวิชาการในสถานศึกษาซึ่งการร่ว มมือ กัน
เผยแพร่งานวิจัยนั้นเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะ
ชาติ, 2550)
5. ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.53, S.D. = 0.81)
จากผลของการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 33 ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมากโดยจะเห็ น จากประเด็ น ที่
สถานศึกษาได้พยายามที่จะสร้างความตระหนักและความสำคัญของการนิเทศการศึกษาแก่
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการนิเทศภายในที่สถานศึกษามีความต้องการที่
จะพัฒนาเพื่อที่จะส่งผลต่อผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ ที่กล่าวว่า
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับการนิเทศเกิดการพัฒนาทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของ
ผู้เรียนสูงขึ้น (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2543)
6. ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.59, S.D. = 0.81)
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ส่งเสริมบุคลากรในสถานให้มีความรู้ในเรื่องของการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาในด้าน
การแนะแนวการศึกษา สอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ที่ได้ศึกษาการแนะแนวเพื่อการศึกษาว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแนะแนวการศึกษาต้องมีอบรมและให้
ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของการแนะแนวและส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน (ลักขณา สริวัฒน์, 2543)
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.60, S.D. = 0.72) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 มีความต้องการนำผลการประกันในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่าการประกันคุณภาพทางการศึกษาคือการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษาที่ กระทรวงกำหนด การศึกษาสภาพที ่ พึ ง
ประสงค์ ข องการดำเนิน งานวิช าการในสถานศึก ษา สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ นที ่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 นั้นผู้วิจัยพบว่า สถานศึกษาทุกแห่งในสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อส่งผลต่อผู้เรียน
โดยความคาดหวังในแต่ละด้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นล้วนแต่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเด่นในเรื่องของวิชาการและตอบสนองต่อผู้เรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
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2. แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) วิธีดำเนินการ 2) การประเมิน 3) เงื่อนไขความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด มารุต พัฒผล
ได้ เ สนอว่ า แนวทางที ่ ด ี ต ้ อ งประกอบด้ ว ย บริ บ ท หลั ก การหรื อ แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการดำเนินงาน และเงื่อนไข (มารุต พัฒผล, 2557) สอดคล้องกับพัชรินทร์ สามะณี
ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 27 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนและ
หัวหน้างานวิชาการ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนและ
หัวหน้างานวิชาการที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน เห็นว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผู้บริห าร
โรงเรียนและหัวหน้างานวิชาการที่มีขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน เห็นว่าปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างาน
วิช าการได้เสนอแนวทางการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียน แนวทางในการพัฒ นาการ
พัฒ นาการบริห ารงานวิช าการใช้ห ลักการบริห ารตามวงจรการพัฒ นาคุณภาพของเดมมิ่ง
(PDCA) (พัชรินทร์ สามะณี, 2556) นอกจากนี้ Jonathan, B. R. ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อมทางวิชาการและสภาพบรรยากาศในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน เป็นสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ประกอบด้วยสามมิติโดยเน้นการศึกษาประสิทธิภาพ
โดยรวมและความไว้ว างใจของคณะดัช นีส ภาพบรรยากาศขององค์กร (OCI) เป็นตัว ชี้วัด
สภาพบรรยากาศขององค์กรสร้างขึ้น จากสี่ด้านคือความเป็นผู้นำ ความเป็นมืออาชีพครู
กฎความสำเร็จ สำหรับ นักเรีย นที ่จ ะดำเนิน การในด้า นวิช าการและความเสี่ ยงในชุ ม ชน
การทดสอบและการวิเคราะห์จะทำนายประสิทธิภาพโดยรวมและประสิทธิภาพการทำงานของ
นักเรียนโดยตั้งสมมติฐานว่าด้านวิชาการและบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกการ
ทดสอบของครูในโรงเรียนประถมศึกษาทางตอนเหนือของอลาบามาตอบสนองต่อการสำรวจที่
วัดในแง่ดี การศึกษาสภาพบรรยากาศขององค์กร (OCI) และความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยวัดประสิทธิผลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดย Stanford และประสิทธิภาพโดยรวม ดัชนีประสิทธิผลขององค์การการรับรู้
(IPOE) ด้านวิชาการและบรรยากาศขององค์กร พบว่าด้านวิชาการมีความสำคัญส่งผลต่อผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Jonathan, B. R., 2010)
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สรุป/ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพพึงประสงค์ของการดำเนินงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่าสภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เพราะสภาพและบริบทของสถานศึกษาประสบปัญหาในเรื่องของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานวิชาการเมื่อเทียบเคียงกับ
สถานศึกษาใกล้เคียงที่อยู่กันคนละสำนักงานเขตพื้นที่ทำให้ผลการดำเนินงานด้านวิชาการใน
สถานศึกษาประสบผลสำเร็จน้อยเห็นได้จากผลการประเมินภายนอกของ สมศ. สภาพที่พึง
ประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความต้องการที่จะพัฒนางาน
วิชาการเพื่อเน้นให้ผลการประเมินด้านผู้เรียนในระดับชาติ (O – net) และผลการประเมินใน
เรื่องของการสอบเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงทำให้ต้องมีการ
พัฒ นาการดำเนิน งานด้านวิชาการในสถานศึกษาโดยเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงาน
วิชาการ แนวทางการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า แนวทางมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 1.1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรนำผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่พบว่า ด้านที่มีสภาพปัจจุบันต่ำสุด
3 อันดับแรก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยสุดไปมาก ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ลำดั บ ความต้อ งการจำเป็ น ของการบริห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษา โดยควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การพัฒนาด้านดังกล่าว โดยการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานหรืออบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 1.2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำผลจากการศึกษาสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ที่พบว่า ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผล โดยควรให้การสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ซึ่งสถานศึกษาควรจัดให้มีนโยบายและแผนการ
บริ ห ารจั ด การที ่ ช ั ด เจน โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ด้ า นการพั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้และ
การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการที่ลงสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน นับว่าเป็น
ผลลัพธ์ที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างแท้จริง 2) ข้อเสนอแนะในการ
วิจัยต่อไป 2.1) ควรวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
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2.2) ควรวิจัยแนวทางการดำเนินงานวิชาการโดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ
สถานศึกษาแต่ละขนาดมีปัจจัยในการดำเนินงานที่แตกต่างกันหรือวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
แนวทางการดำเนิน งานวิชาการระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
2.3) ควรวิจ ัย เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ที ่ส ่ งผลต่ อ การดำเนิ นงานวิช าการในสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 2.4) ควรพัฒนาโปรแกรมการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
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