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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา
The School ‘s Acadamic Administration Affecting Student ’s Quality of 3rd External 

Educational Standard Assessment Criteria in Municipal Schools under Chonburi 
Province and Pattaya City Administration
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to study 1) the level of school’s academic administration of the municipal 

schools under Chonburi Province and Pattaya City, 2) the level of student’s quality of 3rd external educational 

standard assessment criteria under Chonburi Province and Pattaya City, 3) the relationship between school’s 

academic administration and student’s quality, and 4) the school’s academic administration affected to the student’s 

quality in those schools. The samples were the municipal school administrators and teachers under Chonburi 

Province and Pattaya City Administration in the academic year of 2555 B.E.. Questionnaires were used to collect data. 

Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation 

coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data analysis.

 The findings revealed that :

 1) The school’s academic administration of the municipal schools under Chonburi province and Pattaya City 

as a whole was at a high level. The mean scores ranked from high to low were as follows : internal quality assurance, 

schools curriculum development, education development research, learning process management, educational 

supervision, measurement and evaluation, learning resources development and promotion, and instructional media 

usage and development, respectively.

 2) The student’s quality of 3rd external educational standard assessment criteria in municipal schools under 

the Chonburi province and Pattaya City was at a high level. The mean scores ranked from high to low were students’ 

good physical and mental health, continuous thirst for knowledge and learning, desirable virtues, ethics and values, 

thinking skills, and learning achievement, respectively.

 3) The school’s academic administration and student’s quality of municipal schools under the Chonburi 

Province and Pattaya City was positively correlated at a high(r
xy
=.735) significant level of .05. 

 4) The school’s academic administration of the municipal schools affecting the student’s quality of municipal 

schools under the Chonburi Province and Pattaya City in 7 aspects as follows : learning process management, 

instructional media usage and development, internal quality assurance, educational supervision, measurement and 

evaluation, schools curriculum development and educational development research which could concurrently 

predicted at 74.90% at .05 level of the significant different. The predictive equation could be written as Z´y = .592X
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บทคัดยอ
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามเกณฑ โรงเรียนสังกัดเทศบาลใน

จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา 2) ศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากับ

คณุภาพผูเรียน 4) ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาทีส่งผลตอคณุภาพผูเรยีนตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

และพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2555 จํานวน 316 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี 

Stepwise  

 ผลการวิจัยพบวา

 1)  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การพัฒนาและ

ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลําดับ 

 2)  คณุภาพผูเรยีนตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียง

ลาํดบัจากมากไปหานอย ดงันี ้ผูเรยีนมสีขุภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีผูเรยีนมคีวามใฝรูและเรยีนรูอยางตอเนือ่ง ผูเรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนคิดเปนทําเปน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตามลําดับ

 3)  การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา กบัคณุภาพผูเรยีน โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัชลบรุแีละเมอืงพทัยา มคีวามสมัพนัธ

กันทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.735) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา จํานวน 7 ดาน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาและ

ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การนิเทศการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา และการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา รวมกนัพยากรณไดรอยละ 74.90 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 สามารถเขียนเปน

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z´y =.592X
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 สวนดานการพัฒนา

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา, คุณภาพผูเรียน, โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญ เพราะมนุษยเปน

ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานทางดานสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรม ประเทศท่ีมีการพัฒนายอมสงผลถึงพลเมืองใน

ประเทศใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข สามารถปรับ

ตวัใหทนัตอการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของโลกในยคุโลกาภวิตัน 

นอกจากน้ีประเทศตางๆ ทัว่โลกตางยอมรบัวาความรูของทรพัยากร

บคุคล มคีวามสาํคญัและเชือ่มโยงกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศเปนอยางยิง่ สงัคมในปจจบุนัจงึถูกมองวาเปนเศรษฐกิจ

ฐานความรู (knowledge based economy : KBE) เพราะความรู

เปนสิ่งจําเปนและสําคัญ เปนดัชนีตัวชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจ

ของประเทศนัน้ๆ ดงันัน้การนาํความรูไปใชพฒันาการทาํงานใหเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพ สามารถแขงขันใหทัดเทียมกับ

นานาประเทศทั่วโลก มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ทําให

ประเทศมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ เทียบเทากับประเทศอ่ืน

ความรูจากการจัดการศึกษาในประเทศนั้น มีบทบาทสําคัญตอการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะนําพาไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศอยางเขมแข็งและยั่งยืน นั่นคือ คนมีความรู  ประเทศ

ยอมพัฒนา (ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ, 2548, หนา 26)

 ประเทศไทยจึงใหความสําคัญในการจัดการศึกษาที่รัฐบาล

จะตองกําหนดนโยบาย และเปาหมายในการจัดการศึกษาของ

ประเทศ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให

มีศักยภาพและบุคคลในชาติไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงทุกคน 

พลเมืองทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดจน

เรยีนรูทีจ่ะแสวงหาความรู เพ่ือพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หนา 1) กระทรวง

ศกึษาธกิารไดเลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัการศกึษาใหประชาชน

ชาวไทยไดรบัการศกึษาเทาเทยีมกนัทุกคน จงึไดตราพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขึ้นมาเปนแนวทางในการ

จัดการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาของประเทศบรรลุเปาหมาย 

และกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการศึกษาของชาติใหมีมาตรฐาน

ทางวชิาการ จงึไดกาํหนดใหสภาการศกึษา ทาํหนาทีพ่จิารณาเสนอ

มาตรฐานการศึกษา ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง

ประสงค และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง

และใชเปนหลักในการสงเสริม และกํากับ ดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักการจัดเพื่อ

พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพ่ือใหคนไทย

ทัง้ปวงไดรบัโอกาสเทาเทยีมกนัทางการศกึษา พฒันาคนไดอยางตอ

เนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่

พึงประสงค นอกจากน้ี ยังเปนการมุงสรางพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก 

ปลกูฝงความเปนสมาชิกทีด่ขีองสงัคม ตัง้แตวยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต

และสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

สามารถพ่ึงตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หนา 1) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะ

พลเมอืงและพลโลก เปาหมายของการจดัการศกึษาอยูทีก่ารพัฒนา

คนไทยทกุคนใหเปนคนดี คนเกง และมคีวามสขุ มาตรฐานที ่2 ดาน

แนวทางการจัดการศึกษา เปนการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผู

เรยีนเปนสาํคญั ผูเรยีนเปนแบบอยางทีด่ ีไดฝกการคดิไดเรยีนรูจาก

ประสบการณตรงทีห่ลากหลาย ตรงตามความตองการและมคีวามสขุ

ในการเรียนรู มาตรฐานที่ 3 ดานแนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

หรือสังคมแหงความรู การเรียนรูนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเปน

ปจจัยสําคัญ ของการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรู และการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดย

การไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการ

พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย 

ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2548, หนา 3-15) ดงันัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจดัการศึกษา 

ตองรวมกนัผลกัดนันาํมาตรฐานการศึกษาของชาตนิีไ้ปสูการปฏบิตัิ 

ตลอดถึงภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาค

ประชาชน ครอบครัว รวมกันจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เติม ซึง่ มาตรา 39 ระบไุววาใหกระทรวง

ศกึษาธกิารกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศกึษาทัง้ดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป 

ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถาน

ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจาย 

อาํนาจดงักลาว ใหเปนไปในทาง ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2548, หนา 24) และมาตรา 37 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 กระจายอํานาจหนาที่และบทบาทการดําเนินงานใหแก

สถานศึกษาซึ่งเปนนิติบุคคล โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปน

ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกํากับ 

สนบัสนนุและมสีวนรวมรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการจงึเหน็ไดวา

ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในฐานะผูมีสวนรับผิดชอบ 

ในการจัดการศึกษาโดยตรงทุกระดับ การท่ีจะปฏิบัติงานในหนาที่

ไดด ีมปีระสทิธิภาพ ผูบรหิารจาํเปนตองมคีวามรู ความเขาใจในเรือ่ง

การบรหิารสถานศึกษา โดยเฉพาะเกีย่วกบัขอบขายและภารกจิการ

บริหารและจัดการสถานศึกษา ไดกําหนดขอบขาย การบริหารงาน

ภายในสถานศึกษาไว 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารงานบคุคล และงานบรหิารทัว่ไป (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2546, หนา 12) ซึง่สมธิ และคนอืน่ๆ (Smith & et al.; 

อางถงึใน กุลชญา เทีย่งตรง, 2550, หนา 2) ไดจดัลาํดบัความสาํคญั

ของงานวชิาการไวเปนอนัดบัแรกถงึรอยละ 40 งานบรหิารบคุลากร

รอยละ 20 งานบริหารกิจการนักเรียนรอยละ 20 งานบริหาร

การเงิน รอยละ 5 งานบริหารอาคารสถานที่รอยละ 5 งานบริหาร

ความสัมพันธกับชุมชนรอยละ 5 งานบริหารทั่วไป รอยละ 5 ดังนั้น 

การบริหารงานดานวิชาการ เปนกลไกสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองดําเนินการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (กุลฑรี พิกุลแกม, 2551, หนา 19) ดังจะเห็นไดจาก

ผลการศกึษาวจิยั ทีพ่บวา การบรหิารงานวชิาการสามารถพยากรณ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได แก งานดานการเรียนการสอน 
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งานหองสมุดและงานนิเทศการศึกษา (ขนิษฐา อํานักมณี, 2547, 

หนา 78) การบรหิารงานวิชาการสงผลตอคณุภาพของผูเรยีน ไดแก 

ดานการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูและการเทยีบโอนผลการเรยีน 

ดานการนิเทศการศึกษา และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการ

แกชุมชน (กรวรรณ จันทนผา, 2549, หนา 85) และสภาพการ

บริหารวิชาการในโรงเรียน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการพัฒนาหรือการดําเนิน

การเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา ดานการ

พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดาน

การแนะแนว ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง

วิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบ และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา ดานการคัดเลือก

หนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มยุรี ถิ่นวัลย, 2553, หนา 81)

 ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ จึงเปนงานที่สําคัญที่สุดและ

เปนงานหลักของสถานศึกษาในการท่ีตองจัด ดําเนินการใหเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนงานที่มุงเนนการพัฒนาคน 

สถานศึกษาจะตองปฏิบัติ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ

พฒันาในทุกๆ ดาน เพราะวชิาการชวยพฒันาสตปิญญา ความนกึคดิ

ของผูเรยีน ทาํใหผูเรียนมคีณุคาในสงัคม สงเสรมิใหผูเรยีนไดพฒันา

ตนเองอยางเต็มศักยภาพ เรียนรูไดตามความสามารถ เปนมนุษย

ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ มีความสุข ตามมาตรฐานการ

ศึกษาของชาติที่กําหนดไว งานวิชาการโรงเรียนจะดีหรือไม ข้ึนอยู

กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมี

คุณภาพ มีความรู  มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามท่ีตองการ

สามารถดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี และปจจัยสําคัญอีก

ปจจยัหนึง่ ทีทํ่าใหสถานศึกษามคีวามเขมแขง็ ในการบรหิารจดัการ

ภายในอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ไดแก 

ชุมชนทองถิ่น การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เปนงานที่จะ

สงผลให การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดตรงตามวัตถุประสงคของ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติ 

 ถึงแมงานวิชาการจะมีความสําคัญและมีผลตอคุณภาพ

ผูเรยีน ยงัพบวา คาเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้

พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ระดบัประเทศ แสดง

ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยเฉล่ียคุณภาพทางการ

ศึกษา สวนใหญตํา่กวา รอยละ 50 และระดบัสังกดั สวนใหญตํา่กวา

ระดบัประเทศ ตัง้แตรอยละ 0.45–3.49 กลุมสาระการเรยีนรูท่ีมคีา

เฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 ตั้งแตปการศึกษา 2552–2555 ไดแก กลุม

สาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรยีนรูการ

งานและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 

50 และตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมแสดงใหเหน็

ถึงความรูและความสามารถทางการเรียนรูตางๆ ในกลุมวิชาหลัก

สําหรบัการศึกษาตอของนกัเรยีนอยูในเกณฑตํา่ ไมนาพงึพอใจ และ

ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม

 สาํหรบัผลการประเมิน มาตรฐานของกรมการปกครองสวน

ทองถิ่น เชนกัน พบวา มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน โดยเฉพาะในมาตรฐานที่ 17 (มาตรฐาน

การศึกษาทองถิ่น) ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 

และมีวิสัยทัศน และมาตรฐานที่ 18 (มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น) 

ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ยังไมเปนที่นา

พอใจ แสดงใหเห็นถึงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ยังไม

บรรลเุปาหมายเทาทีค่วร สงผลกระทบถงึนกัเรยีนทีข่าดการสงเสริม

พฒันาการทางดานองคความรู การคดิวิเคราะห การพฒันาการทาง

ดานรางกาย ดานคุณธรรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียน จึงตองมีการเตรียม

ความพรอม และมีการสงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการบริหาร

งานวชิาการของกลุมโรงเรยีนใหเปนระบบ นาํไปสูการจัดการศึกษา

ทีบ่รรลเุปาหมาย ตลอดจนบรรลวุตัถปุระสงค ในอดุมการณของการ

จัดการศึกษา สงผลใหโรงเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของการ

เรยีนรู และพฒันาการของเดก็หรอืเยาวชน ทีอ่ยูในความรบัผิดชอบ

ของโรงเรียน มีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของชาติ 

โดยการศึกษาสภาพปจจบุนัตลอดจนถงึปญหาอปุสรรคของโรงเรยีน 

และแนวทางในการบริหารงานวิชาการ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เพื่อใหเกิดความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง และพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารโรงเรียนสามารถ

จัดการบริหารโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพอันกอใหเกิดประโยชน
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อยางใหญหลวง ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่, 2555, หนา 167-168) และในการประเมินคณุภาพ

การศกึษารอบสอง กลุมโรงเรยีนสงักดัเทศบาลบางแหง ไมเขาใจขัน้

ตอนการประเมนิ และการวางแผนการบรหิารงานวชิาการของสถาน

ศกึษา ทาํใหสถานศกึษาผานการประเมนิมาตรฐานการศกึษา อยูใน

ระดับไมนาพอใจในบางมาตรฐาน สงผลใหสถานศึกษาหลายแหง 

เร่ิมตื่นตัวในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเตรียมพรอมรองรับการ

ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) รอบที่ 3 ตอไป

 จากการสรุปและวิเคราะหการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปการศึกษา 

2552–2555 โดยรวม ทุกระดับชั้นท่ีประเมิน ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา สวนใหญตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ 

ตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และตํ่ากวารอยละ 50 ซึ่งเปนปญหา

สําหรับพนักงานครู สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองพัฒนาและปรับปรุง เพื่อหาแนวทางใหเกิดประสิทธิภาพ 

ปญหาสวนใหญเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ซึ่งเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานงานวิชาการ รวมถึงเทคนิค 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดทําสื่อและนํา

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาใชประกอบการจดัการเรยีนการสอน ใหเกดิ

ประสิทธิภาพใหมากที่สุด และการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ความ

สามารถ ตรงกับวิชาเอกที่ตองการ พรอมทั้งตองมีการนิเทศภายใน

สถานศึกษาอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ สนับสนุนใหมีการจัดทํา

โครงงาน กิจกรรมเสริมทักษะ และประเมินผลการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง อันจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีนของผูเรยีนตอไป (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่, 2554, 

หนา 10) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษา 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา

 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียน

สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา

 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางการบรหิารงานวชิาการ

ของสถานศึกษากับคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 3 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา

 4. เพือ่ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาทีส่งผล

ตอคุณภาพผู เรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมิน

คณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที ่3 โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดั

ชลบุรีและเมืองพัทยา

สมมติฐานการวิจัย
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลใน

จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาการประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที ่3 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอบเขตการวิจัย
 1)  การบริหารงานวิชาการ ผูวจิยัศึกษาขอบขายการบรหิาร

งานวิชาการของสถานศึกษาจากขอกําหนดของคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 7) และจาก

การวิเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารวิชาการประกอบดวย

  (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  (2) การจัดกระบวนการเรียนรู

  (3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู

  (4) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  (5) การนิเทศการศึกษา

  (6) การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  (7) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู

  (8) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 2) คุณภาพผูเรียน ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ผู วิจัยศึกษาจาก

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา องคการ

มหาชน (2555, หนา 16-18) ประกอบดวย

  (1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  (2) ผูเรยีนมคีณุธรรมจริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค

  (3) ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  (4) ผูเรียนคิดเปนทําเปน

  (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และพนักงาน

ครูสงักดัเทศบาลในจงัหวดัชลบรุแีละเมอืงพทัยา ปการศกึษา 2555 

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน และพนักงานครู 

จํานวน 864 คน รวม 914 คน

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผู บริหารสถานศึกษา และ

พนักงานครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา 
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ในปการศึกษา 2555 กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 316 คน และนํามาเทียบบัญญัติไตรยางคตาม

สัดสวนครูในแตละโรงเรียน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling)   

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีใชสาํหรบัสาํรวจสถานภาพ

และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาจํานวน 8 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การจัดกระบวนการเรียนรู 3) การวัดและประเมิน

ผลการเรยีนรู 4) การประกันคณุภาพภายใน 5) การนเิทศการศกึษา 

6) การพฒันาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา 7) การพัฒนา

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 8) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating scalc) 5 ระดับ 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับมาตรฐานดาน

คณุภาพผูเรียน ตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาการประเมนิคณุภาพ

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือ สมศ. รอบท่ี 3 ในมาตรฐานท่ี 1 ผลการ

จัดการศึกษา ไดแก 1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2) ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 3) ผูเรียนมี

ความใฝรู และเรียนรู อยางตอเนื่อง 4) ผู เรียนคิดเปน ทําเปน 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ลักษณะของแบบสอบถาม

เปน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scalc) 5 ระดับ 

 3.  วิธีรวบรวมขอมูล 

  1) บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ออกหนงัสอืขอความรวมมอื ในการตอบแบบสอบถาม

ทดลองใช (Try Out) ถึงผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

กําหนดไว และนําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการกองการศึกษา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนํา

เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ที่กําหนดไวตอไป

  2)  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ออกหนงัสอืขอ ความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ถึง ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมือง

พัทยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่กําหนดไว

  3) นาํหนงัสอืเสนอตอผูอาํนวยการกองการศกึษาแตละ

เทศบาล เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการ

พิจารณาแลว เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนดเปน

กลุมตัวอยาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป

  4) การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวย

ตนเอง สําหรับหนวยงานที่อยูใกลผูวิจัยจัดเก็บเอง ที่อยูไกลผูวิจัย

จัดสงทางไปรษณียโดยจัดซองติดแสตมปแนบไป โรงเรียนจํานวน 

25 แหง แบบสอบถาม 316 ชุด ไดรับคืนมา 316 ชุด คิดเปน

รอยละ 100

  5) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวจิยัเดนิทางไปรวบรวม

ดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห

  6) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

 4.  การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  1) วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขององคการมหาชน 

(สมศ.) รอบที่ 3 โดยใชคาความถี่ และคารอยละ

  2) วิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของสถาน

ศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา เปน

รายดาน และรายขอ โดยใช คาเฉลีย่ (x) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใหคะแนนตามแนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

  3)  วเิคราะหระดบัคุณภาพผูเรยีน โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา เปนรายดาน และรายขอ โดยใช 

คาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใหคะแนนตาม

แนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ

  4) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง การบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษากับ คุณภาพผูเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา โดยการหาคาสหสัมพันธอยางงาย 

(r
xy
) แบบเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation 

Coefficient)

  5) วิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ี

สงผลตอคณุภาพผูเรยีน โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัชลบรุแีละ

เมอืงพทัยา โดยการวเิคราะหถดถอยพหคูุณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยใชวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม

ที่ใชเปนกลุมตัวอยาง พบวาผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู

ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 316 คน เมื่อจําแนกตามตําแหนง 
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ผูบริหารสถานศกึษา จาํนวน 50 คน คดิเปนรอยละ 15.82 พนักงาน

ครูจํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 84.18 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครูที่ตอบแบบสอบถามสวนมาก

มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีม่ากกวา 10 ป มจีาํนวน 160 คน คิด

เปนรอยละ 50.63 ระหวาง 5-10 ป มีจํานวน 91 คน คิดเปน

รอยละ 28.80 และนอยกวา 5 ป มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 

20.57 ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาสถานศกึษาของสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน 

(สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน จํานวน 1 แหง 

คิดเปนรอยละ 4 และที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาจํานวน 

24 แหง คิดเปนรอยละ 96

 2. ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา พบวา คา

เฉลีย่ในภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก โดยเรยีงคาเฉลีย่จาก

มากไปหานอย ไดแก การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนา

หลกัสตูรสถานศกึษา การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา การจดั

กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนา

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การ

พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามลําดับ 

 3. ผลการวิเคราะหคุณภาพผูเรียน ตามเกณฑการประเมิน

คณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที ่3 (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา องคการมหาชน)โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา โดยรวมอยู ในระดับมากเมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวาสวนใหญอยูในระดบัมากโดยเรยีงลาํดบั

จากมากไปหานอย ไดแก ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ผู เรียนมีความใฝรู และเรียนรู อยางตอเน่ือง ผู เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนคิดเปนทําเปน และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษากับคุณภาพผูเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ

ไปในทศิทางเดยีวกนัและมรีะดบัความสมัพนัธในระดบัมาก อยางมี

นยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา การ

จดักระบวนการเรียนรูมคีวามสมัพนัธกบัคณุภาพผูเรยีนไปในทศิทาง

เดยีวกนัและในระดับมาก สวนความสมัพนัธในระดบัปานกลาง เรยีง

ลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ระดับความสัมพันธนอย ไดแก การประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษา การนเิทศการศกึษา และการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ตาม

ลําดับ

 5. ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ทีส่งผลตอคณุภาพผูเรยีน ตามเกณฑการประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมือง

พัทยาประกอบดวย การจัดกระบวนการเรียนรู (x
2
) การพัฒนาและ

ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (x
6
) การประกันคุณภาพภายใน 

(x
4
) การนิเทศการศึกษา (x

5
) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (x

3
) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา (x
1
) การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการ

ศึกษา (x
8
) ตามลําดับ สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนตาม

เกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา 

โดยรวมไดรอยละ 74.90 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนดานที่ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียน คือ 

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (x
7
) 

การอภิปรายผล
 1. ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัชลบรุแีละเมอืงพัทยา พบวาในภาพ

รวมและรายดานอยูในระดบัมาก สอดคลองกบัผลการวิจยัของผูวิจยั

หลายทาน ดงันี ้ทรงศักดิ ์ฝกทอง (2545, หนา 83) เรือ่ง การบรหิาร

งานวิชาการที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู เรียนเปน

ศนูยกลาง ในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี ขนิษฐา อํานักมณี (2547, หนา 75) เรื่อง การ

บริหารงานวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระบี่ ผลการวิจัย กรวรรณ จันทนผา (2549, หนา 68) เรื่อง การ

บรหิารงานวชิาการทีส่งผลตอคณุภาพของผูเรยีนระดบั ชวงชัน้ 1-2 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 ดวง สุวรรณเกิดผล (2550, บทคัดยอ) เรื่อง สภาพ

และปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 กุณฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 69) เรื่อง การ

บริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครปฐม เขต 2 และมยรุี 

ถิ่นวัลย (2553, หนา 81) เร่ือง ความสัมพันธระหวางสภาพการ

บริหารงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โรงเรียน

ในเครือมหาไถศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานีสังกัดสํานักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สวนตรวจราชการที่ 10 ผลการ

วิจัย พบวา สภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก เชนกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการ

เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ
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อยางยิ่งสวนงานอื่นๆ มีความสําคัญในลักษณะของงานสนับสนุน

เพื่อใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่สมิธและ

คณะ (Smith & Others; อางถึงใน กุลชญา เที่ยงตรง 2550, 

หนา 2) ที่ไดใหลําดับความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรก

โดยใหนํ้าหนักความสําคัญของงานถึงรอยละ 40 และปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 2) กลาววา การบริหารงานวิชาการ 

มองในแงของกระบวนการดาํเนนิงาน หมายถงึ กระบวนการบรหิาร

กิจกรรมทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง การเรียนการสอน

ใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให

เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนกระบวนการดังกลาวนี้ ไดแก 

การวางแผน การจดัระบบโครงสราง และการกาํหนดบทบาทหนาที่ 

การจัดดําเนินงานทางวิชาการ การผลิตสื่อและอุปกรณการศึกษา 

การวัดและประเมินผลการจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการ การจัดแหลงเรียนรู หรือศูนยสารสนเทศ

รวมทั้งการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ และการนิเทศภายใน 

เพื่อใหงานวิชาการมีคุณภาพเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

และจุดมุงหมายของการศึกษา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งและจัดเปนงานหลัก ในการ

จดัการศกึษาโดยผูบรหิารสถานศกึษาตองใหความสําคญัเปนอนัดบั

แรกและวางนโยบาย แผนงาน ในการพฒันาวชิาการของสถานศึกษา

ใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนผลการวิจัยในครั้งนี้ 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การประกันคุณภาพภายใน 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การพัฒนาและใชส่ือและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งจะอภิปรายผล ดังนี้

  1)  ผลการวิจัย พบวา การประกันคุณภาพภายในมีคา

เฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ พินิจ ภาคภูมิ (2545, 

บทคัดยอ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (สํานักนายก

รัฐมนตรี, 2545, หนา 3) ไดกําหนดใหโรงเรียนจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษาทุกระดับ ท้ังการประเมินคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษา จัดให  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน สถานศึกษาประสบผลสําเร็จและบรรลุผลดังเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทุกโรงเรียนจึงมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทําใหระบบการบริหารวิชาการขับ

เคลื่อนไปไดดวยดี

  2)  ผลการวิจัย พบว า การบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดเปนลําดับสุดทาย คือ การพัฒนา

และใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคาเฉล่ียโดยรวมและ

รายขออยูในระดบัมากสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูวจิยัหลายทาน 

คอื กรวรรณ จนัทนผา (2549, หนา 68) เรือ่ง การบริหารงานวชิาการ

ท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงช้ัน 1-2 ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

กุลชญา เที่ยงตรง (2550, หนา 221) เรื่อง การบริหารงานวิชาการ

ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา 5 

กุณฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 69) เรื่อง การบริหารงานวิชาการที่

ส งผลตอคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา ระดับการ

บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยนอยที่สุดเปน

ลาํดบัสุดทาย คอื การพฒันาและใชสือ่และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 

ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษาของสถานศึกษาไมเพยีงพอ ตองมกีารสงเสรมิและการรณรงค

ระบบการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมากขึ้น

ทัว่ถงึ และสมํา่เสมอ ดงัที ่สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน (2550, หนา 28) ไดกลาวถงึส่ือการสอนวาเปนส่ิงทีสํ่าคญัอยาง

ยิง่ทีจ่ะชวยใหนกัเรยีนเกดิความสนใจและเกดิการเรยีนรูในบทเรยีน

ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 2.  ผลการวิจัยคุณภาพผูเรียน ตามเกณฑมาตรฐานการ

ศึกษาการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสํานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) รอบท่ี 3 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาโดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรวรรณ 

จันทนผา (2549, หนา 68) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการ

ที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงช้ัน 1-2 ในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และ 

กุณฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 69) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัย 

พบวา คุณภาพของผูเรยีนระดบัชวงช้ัน 1-2 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวม 

อยูในระดบัมาก เชนกัน ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการบรหิารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา เนนไมตรงจุดหรือวัตถุประสงคท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ตองการบรบิทของแตละสถานศกึษาไมเทาเทียมกนั หรอื

แตกตางกนัโดยสิน้เชงิ สิง่สําคญั คอื ผูบรหิารสถานศกึษาไมสามารถ

จัดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จตาม

มาตรา 6 ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) 

สติปญญา ความรู (หมายถึง เปนคนเกง) และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข (หมายถึง เปนคนดีของคนรอบขางและสังคม)” และใน

มาตรา 7 ที่วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ี

ถกูตองเกีย่วกับการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ รูจกัรกัษาและสงเสรมิ สทิธ ิหนาที่ 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา

ไทย และความรูอนัเปนสากล ตลอดจนอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจักพึง่ตนเอง 

มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค ใฝรู และเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่ง” 

นอกจากนี ้เพือ่ใหกาวทนักระแสการเปลีย่นแปลงในยคุทีค่วามรูและ

เทคโนโลยเีจรญิขึน้อยางรวดเรว็กระทรวงศกึษาธกิารในยคุของการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ไดประกาศ

วิสัยทัศนเกี่ยวกับคนไทยยุคใหมวา คนไทยยุคใหมตองไดเรียนรู

ตลอดชีวิต มีสติรู ทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม 

รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก 

ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพดังนั้น 

ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่

ระบุไวในหลักสูตรเปนหลัก โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนเปน 6 สวน 

คอื มสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ มคีณุธรรมจริยธรรมและคานยิม

ทีพึ่งประสงค สามารถปฏิบัติได เนือ่งจากเปนสิง่ทีผู่เรยีนปฏบิตั ิและ

ถูกอบรมสั่งสอนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมาเปนระยะ

เวลายาวนาน และอยูในวถิชีวีติประจาํวนั แตดานทีเ่ปนทกัษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง รกัเรยีนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง 

มคีวามสามารถในการคดิอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค ตดัสนิใจแก

ปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลกัสูตร เปนการพฒันาทางสมองซ่ึงแตละบคุคลมคีวามสามารถไม

เทากันเนื่องจากพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซึ่งบางคร้ังการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในหองหนึ่งๆ ไมสามารถตอบสนองตอ

การพัฒนาสมองของเด็กทั้งหองได จึงตองมีบุคลากรที่มีความ

สามารถเฉพาะทาง สามารถจดักจิกรรมหลากหลายทีส่ามารถพฒันา

ทกุคนได การบรรจบุคุลากรจงึมคีวามสําคัญอยางยิง่และการวางตวั

บคุลากรกเ็ปนหนึง่ในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาท่ีตอง

วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ทุกปการศึกษา 

 คุณภาพผูเรียนเมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา

 1) คุณภาพผูเรียนผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

มคีาเฉลีย่มากทีสุ่ดคาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมากเมือ่พจิารณาเปน

รายขอพบวาคาเฉล่ียทุกขออยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ไดแกผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผูเรียน

มีสุนทรียภาพ มีความซาบซ้ึงในคุณคา อารมณความรูสึกในส่ิง

ที่ดีงาม ไพเราะ นารื่นรมย พัฒนาฝกฝนและซึมซับจนเปนลักษณะ

นสิยัและรสนยิม ผูเรยีนรูจกัการดแูลตนเองใหมคีวามปลอดภัยจาก

ปญหายาเสพตดิ ผูเรยีนรูจกัการดแูลตนเองใหมคีวามปลอดภัยจาก

ปญหาสิ่งมอมเมา (สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกม ฯลฯ) 

ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ สวน

ขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายคือผูเรียนรูจักการดูแลตนเองใหมี

ความปลอดภัยจากปญหาทางเพศ แสดงใหเห็นวา คุณภาพผูเรียน

ในขอน้ีเปนที่พึงพอใจของสถานศึกษา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสวนใหญ

เปนระดบัประถมศกึษา ปญหาเร่ืองยาเสพตดิจะไมมหีรอืมนีอยมาก 

มีโครงการอบรมการปองกันยาเสพติด โครงการ To be number 

one โครงการตรวจสุขภาพ ดื่มนม อบรมคายธรรมะ และกิจกรรม

เสรมิพฒันาผูเรยีนมาก ทัง้ยงัไดรับงบสนบัสนนุจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน 

เปนตน 

 2) คุณภาพผูเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งมี

คาเฉลีย่นอยทีส่ดุ โดยรวมอยูในระดบัมากสอดคลองกบัผลการวจิยั

ของขนิษฐา อํานักมณี (2547, หนา 75) ไดศึกษา เรื่องการบริหาร

งานวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระบี ่วา การบรหิารงานวชิาการทีส่งผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ของนกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษากระบี ่ผลการวจิยั โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหานอย ไดแก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
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ทุกกลุมสาระการเรียนรู ผู เรียนระดับชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ

คาเฉลี่ยในปที่ผานมาผูเรียนระดับช้ัน ป.6 ไดคะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

(O-NET) มากกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และผูเรียนระดับชั้น ป.6 

ไดคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) (O-NET) มากกวารอยละ 50 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก ความสามารถในการเรียนของผูเรียน ความสามารถใน

การสอนของครู วิธีการถายทอดของครูผู สอน วิธีการสอนที่

หลากหลายการใชสื่อการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทั้งของ

ผูเรียนและผูสอน ผูเรียนและผูสอนใหความสนใจหรือความสําคัญ

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ความเพียงพอและทันสมัย

ของวัสดุอุปกรณ ผูเรียนและผูสอนมีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยใีหมๆ  ระบบการบรหิารงานวชิาการ ความสอดคลองการ

เรียนการสอนกับหลักสูตรสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และ

ท่ีสําคัญขอสอบที่นํามาประเมินผู เรียนท่ัวประเทศมีมาตรฐาน

ครอบคลุมหลักสูตร สอดคลองกับบริบททุกโรงเรียนไดจริงหรือไม 

 3.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

วชิาการของสถานศกึษาและคณุภาพผูเรียนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับมาก อยางมีนัย-

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี ถิ่นวัลย 

(2553, หนา 81) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสภาพการ

บริหารงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โรงเรียน

ในเครือมหาไถศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี สังกัดสํานักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สวนตรวจราชการที่ 10 พบวา 

สภาพการบริหารวิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

เชนกนั ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจาก การบรหิารงานวชิาการเปนงานทีต่อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แก ไขเพิ่มเติม และกระทรวงศึกษากําหนดรายละเอียดที่

สถานศึกษาตองจัดและทําใหเกิดข้ึน โดยเฉพาะการจัดกระบวน

การเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญในการควบคุม สงเสริมคุณภาพผูเรียน 

ดงัทีง่านวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีป่ระสบความสาํเรจ็

ไว 5 ประการ คือ 1. ความถนัดของผูเรียน (learner’s aptitude) 

2. ความสามารถทางสตปิญญาของผูเรยีน (learner’s intelligence) 

3. ความอุตสาหะพยายามของผูเรียน (learner’s perseverance) 

4. คุณภาพในการสอน (quality of instruction) 5. โอกาสในการ

เรียนรู (learning opportunities) (carroll, 1974) การบริหาร

วชิาการดานอ่ืนๆ กเ็ชนกนั ลวนมอิีทธพิลในการสงเสรมิและควบคมุ

คุณภาพผูเรียนทั้งส้ิน ไดแก การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพฒันาและสงเสรมิใหมแีหลงเรยีนรู การวดัและประเมนิผลการ

เรียนรู  และการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถาการบริหารวิชาการดานเหลานี้

อยูในระดับสูง คุณภาพผูเรียนก็จะสูงตามไปดวย

 4.  ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ทีส่งผลตอคณุภาพผูเรยีนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมนิ

คณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที ่3 โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจังหวดั

ชลบุรีและเมืองพัทยาคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรูการประกัน

คุณภาพภายใน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามารถพยากรณไดรอยละ 74.90 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

นักวิจัยหลายทาน ดังนี้ ขนิษฐา อํานักมณี (2547, หนา 75) ทําการ

วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษากระบี่ ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการที่สงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน ไดแก งานดาน

การเรียนการสอน งานหองสมุด และงานนิเทศภายใน ตามลําดับ 

กรวรรณ จนัทนผา (2549, หนา 68) ทาํการวจิยัเรือ่งการบริหารงาน

วิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้น 1-2 ในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพ

ของผูเรียน คือ การบริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา

และดานการสงเสรมิความรูดานวชิาการแกชมุชน กณุฑร ีพกุิลแกม 

(2551, หนา 69) ทาํการวจิยัเรือ่งการบรหิารงานวชิาการทีส่งผลตอ

คุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การบริหารงาน

วชิาการโดยภาพรวม และการนเิทศการศกึษาสงผลตอคณุภาพของ

ผูเรียน โดยภาพรวม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา การบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาแตละดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การประกัน

คุณภาพภายใน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัด

ทําอยางเปนระบบ และทําตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ
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กําหนดมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน

ภายใน หรือตนสังกัดตามลําดับ และกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่นไดจัดใหมีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

และเมอืงพทัยาเปนประจาํทกุปการศกึษาอยางสมํา่เสมอ เนือ่งจาก

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาท ภารกิจเกี่ยวกับ

การสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ

เขมแข็งและมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดานการจัดการศึกษาของทองถ่ิน 

ตองดาํเนนิการพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษาใหมคีณุภาพและเปน

ไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด (กระทรวงมหาดไทย, 2552-2555, 

คํานํา) จึงตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งจะครอบคลุมถึง การนิเทศการศึกษาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ

ศกึษาการวจิยัเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา และการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนรู

 สวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ไมสงผล

ตอคุณภาพผูเรียน คือ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

อาจจะเปนเพราะวา สถานศึกษาขาดการประสานความรวมมือกับ

สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และเขตพื้นที่

การศึกษาใกลเคียง หรือหนวยงานอื่นในการจัดตั้ง สงเสริมและ

พัฒนาใหเกิดองคความรู  แหลงเรียนรู และการใชเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรในการคนขอมลูสารสนเทศเพือ่ใหเกดิประโยชนตอการ

เรยีนรู การสาํรวจแหลงการเรยีนรูทีเ่กีย่วของกบัการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษา

และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง การจัดหาเอกสารเผยแพรแหลง

การเรียนรูใหสถานศึกษาอื่น การสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลง

เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย

รักการอาน ซึ่งตองใชการวางแผนการจัดการ การประสานงาน

งบประมาณ ระยะเวลาและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1) ผลการวจิยั พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ที่มีคาเฉล่ียนอย สามลําดับสุดทายคือ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและการพัฒนาและ

ใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงมีขอเสนอแนะในการนําผล

การวิจัยไปใช ดังนี้

  (1) สถานศึกษาควรวางแผนแนวทาง การจัดกิจกรรม

ที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา นําผลการประเมินมาประกอบ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง จัดอบรม

เชิงปฏิบตักิาร การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูตามสภาพจริงใหกบั

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําคู มือระเบียบแนวปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงานเรื่องการวัดผลและประเมินผลสําหรับใชใน

สถานศึกษาโดยแจงใหคณะครูนักเรียนและฝายที่เกี่ยวของทราบ 

และถือปฏิบัติโดยเครงครัด และสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการ

วเิคราะหผลการประเมนิ และนาํผลการวเิคราะหไปใชปรบัปรงุงาน

วิชาการอยางจริงจังและตอเนื่อง

  (2) สถานศึกษาควรบริการและอํานวยความสะดวก

มีหองเรียน หองพิเศษตางๆ แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นใหเอ้ือ

ตอการเรียนรู วางแผนตั้งงบประมาณ แหลงใหไดมาซึ่งงบประมาณ 

สถานที่ ประสานงานในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู เชน 

ศูนยการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ หองเรียนคุณภาพ 

หองเรียนสีขาว สวนพฤกษศาสตร อื่นๆ ตามความเหมาะสม จัดหา

เอกสารเผยแพรแหลงการเรยีนรูใหสถานศึกษาอืน่ บคุคล ครอบครวั 

องคกร หนวยงาน และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง และประสาน

ความรวมมอืกบัสถานศกึษาอืน่ บุคคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน 

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ในการจัดต้ัง สงเสริม พัฒนา

แหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน

  (3) สถานศึกษาควรสงเสริมจัดหาและบริการดานวัสดุ

อปุกรณ เอกสารประกอบการสอนใหเพยีงพอ ใหครไูดมกีารผลติสือ่

การเรียนการสอนที่ตรงตามวัตถุประสงคและเน้ือหาเผยแพรสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ครูผลิตหรือพัฒนาขึ้น กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล การผลิต การใช การประเมินผล ส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอ

 2) คุณภาพผูเรียนจากผลการวิจัยครั้งนี้ คุณภาพผูเรียนขอ

ที่มีค าเฉล่ียนอยที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน

สถานศึกษาควรวางแผนปรับระบบการบริหารวิชาการ ประสาน

ความรวมมอื ครอบครัว โรงเรยีน เอาใจใสสนบัสนนุสงเสรมิกจิกรรม

การจัดการเรียนการสอนที่เน นการสงเสริมการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในการใช

ชีวิต แกปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม เชน การเขา

คายวทิยาศาสตร คายส่ิงแวดลอม หรอือืน่ๆ เชน การสอนภาษาแบบ

ธรรมชาต ิ(whole language) ใชสือ่หลากหลายชนดิ การสอนแบบ

เช่ือมโยงความหมายเรื่องที่สัมพันธกับชีวิตจริงและความรูเดิมของ

นักเรียน การทดลองและฝกภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น ฝกการจําแบบ

เชื่อมโยง (ไมใชจําเปนสวนๆ แบบนกแกวนกขุนทอง) เรียนรูคิด

วิเคราะหปญหาตางๆ สังคมมากขึ้น เรียนรูจักธรรมชาติของตนเอง 

เรื่องชุมชน สังคม รวมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอม หลักสูตรควรจัดให
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เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนแตละขัน้ตอน และเนนใหนกัเรยีน

เขาใจแนวคิดรวบยอดที่สําคัญ ไมใชครอบคลุมวิชาจํานวนมากและ

มีแคขอมูลรายละเอียดท่ีนักเรียนตองเรียนแบบทองจําเพื่อไปสอบ 

โดยไมคอยเขาใจวิชาเน้ือหาท่ีเรียนวาคืออะไร เรียนไปเพื่อใช

ประโยชนอะไร ระดบัปฐมวัย ควรเตรยีมความพรอมเรือ่งความฉลาด

ในทกุดาน โดยเนนการใชประสาทสมัผัสทัง้ 5 การเลนกจิกรรมดนตรี 

ศิลปะ กีฬา การเรียนภาษาแบบธรรมชาติฯลฯ ระดับประถมตน 

ควรเนนภาษาไทยใหใชงานได โดยเฉพาะการอานแบบเอาเรือ่งหรอื

การอานแบบจับใจความได เพราะนี่คือพื้นฐานสําคัญที่จะไปเขาใจ

แนวคิดรวบยอดของคําตางๆ และเรียนวิชาตางๆ ตอไปไดดี การ

เรียนภาษาไทยควรสอนใหนักเรียนเรียนรูจักการอานนิทาน นิยาย

ไดอยางเพลิดเพลิน และฝกทักษะการจับใจความ ไมใชการสอน

ทองจาํกฎไวยากรณทีน่าเบือ่ ตองฝกครภูาษาไทยใหมใหรูจกัวธิกีาร

สอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 จากการใชแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (O-NET) สมศ.

คาเฉลี่ยคะแนนคอนขางตํ่าทั่วประเทศ ดังนั้น ควรปรับการบริหาร

งานวชิาการใหเหมาะสมกบับรบิทแตละโรงเรยีนและสนองนโยบาย

ตามลําดับ เชน การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร การจัด

กระบวนการเรียนรู ปรับปรุงดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเสริม การปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนให

สอดคลองกับการทํางานของสมองของเด็กวัยตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ และนําไปใชงานรวมทั้งรูวิธีใฝรู รักการอานการเรียน

รู ที่มีประสิทธิภาพ ตอไปได ควรปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหเขาใจงาย สนุกและใหผู เรียน

เรียนรู อย างมีประสิทธิภาพเพิ่ม ข้ึน โดยการพัฒนาครูและ

กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ปรับวิธีการ

สอน สือ่การสอน การเลนเกมใหเดก็เรยีนรูไปทลีะขัน้ตอน และเขาใจ

แนวคิดรวบยอดของกระบวนการทางคณิตศาสตร (เชน บวก ลบ 

คณู หาร) เรือ่งธรรมชาตแิละสภาพแวดลอม เพือ่ทีจ่ะไดเรยีนรูแบบ

เชื่อมโยงกับเรื่องจริงในชีวิตประจําวันและพัฒนาตอไปได ทุกภาค

สวน ควรตระหนกัวาความอยากเรยีนรู ความตัง้ใจเรยีนรูของผูเรยีน

เปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการเรียนรู เด็กกอนวัยเรียนทุกคนมี

ธรรมชาตทิีอ่ยากรูอยากเหน็ ชอบซกัถาม แตถาถกูพอแม ครตูดับท

หรือดุวาพูดมาก เด็กจะเลิกถามและเลิกอยากรูอยากเห็น ปญหา

สําคัญของการเลี้ยงดูและการสอนแบบเกา คือการใชอํานาจ 

คําสั่งและระเบียบวินัยมากเกินไปจนไปทําลายปจจัยสําคัญใน

กระบวนการเรียนรู ตองสงเสริมใหนักเรียนชางสังเกต ชางซักถาม 

อยากเรียน รูอยากอาน อยากฟง อยากดู อยากทําโนนดูนี่ จึงจะ

เปนการสงเสริมใหเด็กรักการเรียนและเรียนไดดี การสอนอยางมี

ประสิทธิภาพที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง การสราง

บรรยากาศที่เปนมิตรใจกวาง ไมเขมงวดหรือดุมากเกินไป 

 การสอนใหเด็กมีวินัยอยางไดผล คือ การสอนใหเด็กเขาใจ

ความจําเปนของวินัยและเรียนรู ที่จะรับผิดชอบดวยตัวเอง ซึ่งอาจ

มีการดุ การวิจารณ การลงโทษตามแตละกรณีอยางมีเหตุผลท่ี

อธิบายใหเด็กเขาใจได แตการดุแบบเพื่อทําใหเด็กกลัวหรือเครียด

ตลอดเวลาไมใชการสอนวินัยอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กอาจ

แสรงทาํเปนมวีนิยั เชน นัง่เงยีบเพือ่เอาตวัรอด แตไมไดเขาใจวาวนิยั

ในเรื่องน้ีคืออะไร มีประโยชนตอตัวเขาอยางไร ในเรื่องจิตวิทยา

การเรียนรู สิ่งสําคัญมาก คือ การทําใหเด็กมีความภูมิใจมั่นใจในตัว

เองวาเขาเรียนรูได จะทําใหเขาอยากเรียนรูเพิ่มขึ้นและเรียนรูได

ดีขึ้น พอแมและครูที่รูจักชมเด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น จะชวยสงเสริม

ใหเด็กอยากเรียนรูและไดดีข้ึน ขณะที่การดุดาวากลาวตําหนิ โดย

เฉพาะถาทําเสมอๆ ทําเปนกรณีทั่วไปมากกวาเวลามีปญหาหนึ่ง

ปญหาใดที่ชัดเจน จะเปนผลลบตอเด็ก เพราะจะทําใหเขาไมภูมิใจ

ไมมั่นใจในตัวเอง คิดวาตัวเองโงกวาเพื่อนเรียนไมได ไมอยากเรียน 

เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรูพัฒนาตัวเองไดดีขึ้น (ว ิทยากร เชียงกูล, 

รายงานสภาวะการศึกษา ป 2552-2553, เว็บไซด)

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

 1)  ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิชาการท่ี

สงผลตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี

และเมืองพัทยา

 2)  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน โรงเรียนสังกัด

เทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา
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