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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

The Development of Academic Administrative Model to Support 
Academic Quality in Huaytonpittayakhom School under jurisdiction 

Of Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. 
สนธยา แก้วหาญ* 

Sonthaya kaewhan   
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาออกแบบ 
การวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ านวน 38 คนและกลุ่มท่ีสอง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส าหรับสนทนากลุ่ม จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานวิชาการ และ 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ระยะท่ี 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความสอดคล้องของร่างรูปแบบ และ 2) แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบช่ัวคราว ระยะท่ี 3 ทดลองใช้
รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ านวน 38 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ และระยะท่ี 4 ประเมินผล
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ การพัฒนารูปแบบ, การบริหารงานวิชาการ 
* รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   
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ผลการวิจัย พบว่า 
 

1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (=2.59,=0.75) อยู่ในระดับของปัญหาปานกลาง และเมื่อพิจารณา    
ในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับปัญหามากท่ีสุด คือ งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ (=4.19,=0.75) 
รองลงมา คือ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้(=3.74,=0.86) และข้อท่ีอยู่ในระดับปัญหาน้อยท่ีสุด คือ      
งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน (=1.65,=0.54) ตามล าดับ 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ คือ 1) ภาวะผู้น า 2) การจัดองค์การ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
4) การสอนแนะ 5) การประเมินผล และ 6) การให้ขวัญก าลังใจ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การบริหารคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์ประกอบท่ี 3 
วิธีด าเนินการ ประกอบด้วย งานวิชาการ 8 งาน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานแนะแนวการศึกษา และ 8) 
งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน และองค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผล โดยการวัดและประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์ จากการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระดับมากท่ีสุด (=4.67,=0.54) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อท่ีอยู่ในระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์ (=4.80,=0.42) รองลงมา คือ 
วิธีด าเนินการ (=4.67,=0.62) และระดับความสอดคล้องน้อยท่ีสุดคือ หลักการ และการประเมินผล 
(=4.60,=0.50) ตามล าดับ 2) ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสอดคล้อง
มากท่ีสุด (=4.62,=0.51) เมื่อพิจารณาในรายข้ออยู่ในระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์
(=4.80,=0.45) รองลงมา คือ การประเมินผล (=4.60,=0.50) และข้อท่ีอยู่ในระดับความสอดคล้อง 
น้อยท่ีสุด คือ วิธีด าเนินการ(=4.53,=0.51) ตามล าดับ  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (=2.78,=0.02)  มีค่าร้อยละ 73.48 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   เมื่อพิจารณารายข้อ คุณภาพการ
บริหารงานวิชาการท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด คือ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (=2.81,=0.39) ร้อยละ 
74.19 รองลงมางานนิเทศการศึกษา (=2.81,=0.40) ร้อยละ 74.07 และข้อท่ีอยู่ในระดับคุณภาพน้อย
ท่ีสุด คือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=2.75,=0.43) ร้อยละ  72.57 ตามล าดับ  
 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 1) ความเหมาะสม โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด (=4.59, 
=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีอยู่ในระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ 
(=4.60, =0.50) และระดับความสอดคล้องน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=5.58,=0.57) 
2)  ความเป็นไปได้ โดยภาพรวม มีความสอดคล้องระดับมาก (=3.98, =0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.03, =0.57) และข้อท่ี
อยู่ในระดับความสอดคล้องน้อยท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=3.93, =0.58) 3) ความเป็นประโยชน์ 
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โดยภาพรวม ระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด (=4.62, =0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีอยู่ใน
ระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=4.63, =0.49) ระดับความสอดคล้องน้อยท่ีสุด  
คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.40,=0.55) 4) ความถูกต้องครอบคลุม โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดับ
ความสอดคล้องระดับมาก (=4.38, =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีอยู่ในระดับความ
สอดคล้องมากท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=4.43, =0.50) ระดับความสอดคล้องน้อยท่ีสุดคือ 
องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.40,=0.55) 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the problems and solutions for the 
academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial 
Administrative Organization 2) to construct the academic administrative model in 
Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization 3) to 
experiment the academic administration model in Huaytonpittayakhom School in 
Chaiyaphum Provincial Administrative Organization and 4) to evaluate the result of using 
academic administration model in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial 
Administrative Organization. This research was R&D research with 4 phases as follows: Phase 
I; studied the problems and solutions from 2 groups of population, 38 teachers of 
Huaytonpittayakhom School as group 1 and 5 experts for group discussion as group 2 and 
the instruments were questionnaires and group discussion record forms, Phase II; constructed 
the academic administration model by a group of population with 5 experts and the 
instruments were the conformity assessment form of model draft and the conformity 
assessment form of temporary model, Phase III; experimented the academic administrative 
model with population, 38 teachers of Huaytonpittayakhom School, using the evaluation 
form of academic quality administrative as the instrument, and Phase IV; evaluated after 
using academic administrative model by population of 5 experts using evaluation form as an 
instrument. The statistics used for data analysis consisted of percentage, mean, and Standard 
Deviation. 
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 The result of the research showed that; 

1. The problems in academic administrative in Huaytonpittayakhom School in 

Chaiyaphum Provincial Administrative Organization in the whole was at the highest level  
(  =2.59, =0.75) and when considering each aspects in descending order, it was regarded 
that the aspect with highest score was the development of materials and learning sources  
(  =4.19, =0.75), the next aspect was the development of learning process (  =3.74, 

=0.86), and the aspect with the least problem was the development of school quality 
assurance (  =1.65, =0.54) respectively. 

2. The academic administrative model in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization consisted of 4 components; the first component was 
the principles such as 1) leadership 2) organization management 3) participative 
management 4) coaching 5) evaluation and 6) morale, the second component was for 
supporting academic quality administrative in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization, the third component was Process which consisted of 
8 academic affairs namely; 1) curriculum development 2) learning process development  
3) evaluation and credit transfer 4) research for developing the educational quality  
5) development of learning materials 6) educational supervision 7) learning guidance  
8) development of internal organization assurance system, and the fourth component was 
evaluation based on the objectives which were found as follows; 1) the result of the quality 
inspection results of the draft quality management model in Huaytonpittayakhom School 
was at highest level (  =4.67, =0.54), when considering each aspects, the highest quality 
inspection was the aspect of Objectives (  =4.80, =0.42), the next lower score was the 
aspect of process (  =4.67,  =0.62) and the lowest score was the aspect of principle and 
evaluation ( = 4.60, =0.50), 2) the result of academic administration model evaluation was 
found in the whole was at the highest level ( =4.62, =0.51), when considering in each 
aspects, the highest score was objective (  =4.08, =0.45), the next lower score was 
evaluation (  =4.60, =0.50) and the lowest score was process (  =4.55, =0.51) 
respectively. 
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3 The results of the experiment for using the academic administrative model in 
Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was that 
the quality of academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization (  =2.78, =0.02) with 73.48 percent that was higher 
than the set score, when considering in each aspects; the highest score was curriculum 
development (  =2.81, =0.39) with 74.19 percent, the next highest score was educational 
supervision (  =2.81, =0.40)  with 74.04 percent, and the lowest score was research for 
developing the educational quality (  =2.75, =0.43)  with 72.57 percent respectively. 

4. The evaluation results of using the academic administrative model in 

Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was that 
the quality of academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization were as follows: 1) the appropriate was overall 
accordance at the highest level ( = 4.59, = 0.54),when considering in each aspects, the 
aspect with highest level was the appearance of the model (  = 4.60, = 0.50)  and the 
lowest level was the component of the model ( = 5.58, = 0.57), 2) the possibility was 
overall accordance at high level ( = 3.98, = 0.58), when considering in each aspects, the 
aspect with the highest level was the component of the model (  = 4.03, = 0.57), and the 
lowest level was the appearance of the model (  = 3.93, = 0.58), 3) the usefulness was 
overall accordance at highest level (  = 4.62, = 0.42), when considering in each aspects; 
the aspect with the highest level was the appearance of the model (  = 4.63, = 0.49), and 
the lowest level was the component of the model (  = 4.40, = 0.55), 4) the accuracy was 
overall accordance at the high level (  = 4.38, = 0.52), when considering in each aspects, 
the aspect with highest level was the appearance of the model (  = 4.43, = 0.50), and the 
aspect with the lowest level was the component of the model (  = 4.40, = 0.55). 

 
Key words: The Development of Model, Academic Administration 
School Assistant Director, Huaytonpittayakhom School 
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บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 14) การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพต้องอาศัยการจัดการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2562 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ดังหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5) จะเห็นได้ว่าหน่วยงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียน
โดยตรงคือ สถานศึกษา การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริหารจัดการท่ีดี
กระบวนการส าคัญท่ีจะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการดีได้คือการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ังผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารอาจน าความคิดของ
ตนเอง ครู ผู้ปกครองหรือข้อมูลทางวิชาการมาวางแผนการด าเนินงานจัดท าคู่มือปฏิบัติท่ีเข้าใจตรงกัน (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2558: 39) ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก ากับการบริหารงานวิชาการเป็นพิเศษแต่
มีผู้บริหารสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีเห็นว่างานด้านอื่นๆ ส าคัญกว่างานวิชาการ ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษา จากรายงานผลการด าเนินงานวิชาการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ครูผู้สอน ยังขาดทักษะด้าน
กระบวนการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ อันเนือ่งจากปฏิบัติงานวิชาการท่ีไม่เป็นระบบ ขาดระเบียบแบบ
แผนและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครู เช่น งานวัดผลประเมินผลการเรียนท่ีไม่เป็นระบบท าให้นักเรียนไม่
ด าเนินการสอบแก้ผลการเรียนและโครงสร้างการบริหารฝ่ายหรือกลุ่มงานย่อยภายในฝ่ายวิชาการยังจัดสรร
อัตราก าลังไม่ตรงกับความช านาญ เช่น ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องเป็นครูผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
การท าวิจัยอย่างชัดเจน แต่ครูผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวยังมีความรู้ความสามารถในระดับต่ า จึงท าให้การดูแล
ระบบงานนีไ้ม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ผลการรายงานการจัดการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 สรุปไว้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยท่ีวัดจากคะแนนเฉล่ียของการทดสอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด จากผลการประเมินดังกล่าว
สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความเป็นท้องถิ่น 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย การพัฒนาส่ือนวัตกรรม
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และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2556: 50-51) 
สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2554:29) ท่ีกล่าวว่า สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่มีมาตรฐาน ด้านปัจจัยอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก ในขณะท่ีมาตรฐานด้านผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ า 
เมื่อเทียบกับปัจจัยท่ีใช้ในการจัดการศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่ง
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการ
พัฒนาการศึกษาระดับชาติและข้อมูลผลการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างต้นเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พบว่า มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาระดับชาติ ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ (โรงเรียน 
ห้วยต้อนพิทยาคม, 2561: 20-22) บริบทการบริหารงานวิชาการและการจัดการท่ีไม่ตอบสนองต่อการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21  

ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
จึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอิงหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ ท่ีจะส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับได้ อาทิ แนวคิดของ 
กมล ภู่ประเสริฐ (2547), รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550 ), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2552), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) และจรุณี เก้าเอี้ยน (2557) โดยสังเคราะห์ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการตามรูปแบบของวาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553) และวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557) จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ Gerlach and Ely (1971), Keeves (1988), 
พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2558), สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555), ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550) และสิริรัชต์ แก้วงาม (2561) 
เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบท่ีส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีด าเนินการ และ 4) การประเมินผล น าไปสู่การใช้รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการท่ีได้จากการสังเคราะห์ แนวคิดการบริหารงานวิชาการของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2542), Fayol (1949), 
Gulick (1956), วิจิตร วรุตบางกูร (2546), จันทรานี สงวนนาม (2553), Drucker (2005), นิอร ศรีสุนทร 
(2559), ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552), Holt (1993) และฉันทนา จันทร์บรรจง (2549) 
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 6 ประการ คือ 1) ภาวะผู้น า (Leadership) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3)  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 4) การสอนแนะ (Coaching) 5) การประเมินผล(Assessment) 
และ 6) การให้ขวัญก าลังใจ (Moral) เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย LOPCAM จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย LOPCAM ท้ัง 8 งาน 
ใหส้อดคล้องกับแนวคิดการบริหารและขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการท่ีประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและ
งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีภาวะผู้น าให้แก่บุคลากร การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยการสอนแนะ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
 
 



8 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
    2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
    2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
    2.4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
    การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
    ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (Research; R1)  

     ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
                ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (Development; D1) โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

     ขั้นที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยน าผลการศึกษามาในระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบการสร้างรูปแบบ ในระยะท่ี 2 
                ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (Development; D2)   
 ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (Research; R2) โดยมรีายละเอียด ในแต่ละระยะท่ีแสดง ดังแผนภาพประกอบท่ี 1  
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แผนภาพประกอบท่ี 1 แสดงกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินการวิจัย 

ระยะที ่1 การวิจัย 
 (Research; R1) 
ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียน
ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ระยะที ่2 การพัฒนา 
(Development; D1) 
สร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  

ระยะที ่3 การพัฒนาวิจัย 
  (Development; D2) 

ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการ โรงเรียน              
ห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

ระยะที ่4 การวิจัย 
(Research; R2) 

ประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ชัยภูมิ  

รูปแบบและคู่มือการ 
การบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนห้วยต้อน 
พิทยาคม 
(รูปแบบที่สมบูรณ)์ 
 

3.1 ประชุมครูเพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
3.2 สร้างแบบวัดคุณภาพการบริหารงานวิชาการ แบบองคป์ระกอบย่อย 
3.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
3.4 ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพ 
     การบริหารงานวิชาการ 
3.5 น าร่างรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 คน 
3.6 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
3.7 น าแบบวัดคุณภาพการบริการงานวิชาการไปใช ้
3.8 ประเมินผลแบบวัดคุณภาพการบริการงานวิชาการเทียบกับเกณฑ ์

 
4.1 สร้างแบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
     ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
4.3 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
4.4 น าแบบประเมินการใช้รูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน  

   4.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
   4.6 ปรับรูปแบบขั้นสุดท้าย 
   4.7 เผยแพร่รูปแบบฉบบัสมบูรณ ์

1.1 การศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
กับงานวิชาการ  

1.2 สร้างแบบสอบถาม และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม 
1.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
1.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 คน 
1.5 ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม 
1.6 น าแบบสอบถามไปใช้กับประชากร และแบบสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1.7 พิจารณาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ

ด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

1.8 น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มวิจัย  
1.9 พิจารณาสภาพปัจจุบันเก่ียวกับคุณภาพงานวิชาการ และความต้องการ

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์  
 

2.1 ออกแบบร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จากข้อมูลทีไ่ด้จากระยะที่ 1 
2.2 สร้างรูปแบบชั่วคราว (Tentative Model) 
2.3 สรา้งแบบประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราว เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ   
2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
2.5 น าแบบประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราว ไป
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน 
2.6 ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราวตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2.7 น าร่างรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 คน 
2.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
2.9 ได้รูปแบบ (Model) การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  

ผลที่ได้รับ 
จากการด าเนินการวิจัย 

สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหา  
การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน 
ห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการ โรงเรียน 
ห้วยต้อนพิทยาคม  
ที่สมบูรณ์ ที่ผ่าน          
การตรวจสอบคุณภาพ
เรียบร้อยแล้ว 

 1. คู่มือการใช้รูปแบบ 
   การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน 
   ห้วยต้อนพิทยาคม  
 2. ผลการทดลองใช้ 
    คู่มือการบริหาร   
    งานวิชาการ โรงเรียน   
   ห้วยต้อนพิทยาคม 

รายละเอียดของการด าเนินการ 
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1. สรุปผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้

1.1 สภาพปญัหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.59,=0.75) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อท่ีมีสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุดคือ งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ระดับมาก 
(=4.19,=0.75) รองลงมา คือ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระดับมาก (=3.74,=0.86) และข้อท่ีมี
สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ น้อยท่ีสุด คือ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับน้อย
(=1.65,=0.54) 

1.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ คือหลักการบริหารงานท่ีประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้น า (Leadership) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 4) การ
สอนแนะ (Coaching) 5) การประเมินผล (Assessment) และ 6) การให้ขวัญก าลังใจ (Moral) องค์ประกอบท่ี 
2 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
องค์ประกอบท่ี 3 วิธีด าเนินการ คือ งานวิชาการ 8 งาน ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) งาน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานแนะแนวการศึกษา 
และ 8) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน คุณภาพดีขึ้นไปทุกงาน องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผล 
คือ การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
ช่ัวคราวการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉล่ียใน
ภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบของรูปแบบ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด    
         ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบของร่างรูปแบบ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (=4.67,=0.54) เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์ ระดับมากท่ีสุด 
(=4.80,=0.42) รองลงมา วิธีด าเนินการ ระดับมากท่ีสุด (=4.67,=0.62) และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด  
คือ หลักการ ระดับมากท่ีสุด (=4.60,=0.50) และ การประเมินผล ระดับมากท่ีสุด (=4.60,=0.50) 
         ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบช่ัวคราวการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(=4.62,=0.51) เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์ ระดับมากท่ีสุด 
(=4.80,=0.45) รองลงมา การประเมินผล ระดับมากท่ีสุด (=4.60,=0.50) และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
คือ วิธีด าเนินการ ระดับมากท่ีสุด (=4.53,=0.51) 

1.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดยในภาพรวม มีค่าร้อยละ 73.48 (=2.78,=0.02) เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อท่ีมีค่า
มากท่ีสุด คือ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 74.19 (=2.81,=0.39) รองลงมางานนิเทศ
การศึกษา ร้อยละ 74.07 (=2.81,=0.40) และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน ร้อยละ  72.57 (=2.75,=0.43)  
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1.4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นดังนี้ 
         1.4.1 ความเหมาะสม ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลการประเมินด้านความเหมาะสม โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (=4.59, =0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ  
ระดับมากท่ีสุด (=4.60, =0.50) และค่าน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมากท่ีสุด
(=5.58,=0.57)  
         1.4.2 ความเป็นไปได้ ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(=3.98, =0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมาก 
(=4.03, =0.57) และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=3.93, =0.58) ระดับมาก 
         1.4.3 ความเป็นประโยชน์ ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (=4.62, =0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ลักษณะของรูปแบบ ระดับมาก
ท่ีสุด (=4.63, =0.49) รองลงมาคือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมากท่ีสุด (=4.60,=0.54)  
         1.4.4 ความถูกต้องครอบคลุม ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินความถูกต้องครอบคลุม โดยในภาพรวม ระดับมาก 
(=4.38, =0.52) และเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ลักษณะของรูปแบบ ระดับมากท่ีสุด 
(=4.43, =0.50) รองลงมาคือ องค์ประกอบของรปูแบบ ระดับมาก (=4.40,=0.55)  
 
2. อภิปรายผล 

 2.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการมากท่ีสุด คือ งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมาก ในเรื่องการวางแผน
จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา ผลิต พัฒนาส่ือนวัตกรรม และการประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรม 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมาก ในเรื่องการวิเคราะห์ผู้เรียนและเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูและครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับสารินทร์ เอี่ยมครอง (2561: 91-102) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในอันดับปานกลาง ซึ่งอันดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการ
หลักสูตร และอันดับต่ าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 2.2 ผลจากการศึกษาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ คือ หลักการ
บริหารงานท่ีประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า (Leadership) 2) การจัดองค์กร (Organizing)  3) การบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม (Participation) 4) การสอนแนะ (Coaching) 5) การประเมินผล (Assessment) และ  
6) การให้ขวัญก าลังใจ (Moral) องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการโรงเรียน
ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์ประกอบท่ี 3 วิธีด าเนินการ คือ งานวิชาการ 8 งาน 
ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานแนะแนวการศึกษา และ 8) งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
คุณภาพดีขึ้นไปทุกงาน องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผล คือ การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์   
และผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉล่ียในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประอบของรูปแบบ  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ และผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยา
คม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ วัตถุประสงค์และการ
ประเมินผล ระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Keeves (1988: 45) ซึ่งกล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) หลักการ ของรูปแบบมีลักษณะเป็นแนวความคิด ภาพรวมที่ใช้ในการก าหนดกระบวนการ 
หรือวิธีการและการด าเนินการ ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ       
มีลักษณะเป็นข้อความท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีต้องการ เกิดผลในแต่ละกิจกรรมหรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถ
ตรวจวัดและประเมินผลได้มีลักษณะส าคัญ ได้แก่ มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง วัดและประเมินผลได้ 
รวมถึงสามารถท าความเข้าใจได้และมีเกณฑ์ มาตรฐานรองรับ 3) วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ/กิจกรรม มี
ลักษณะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ใน รูปแบบโดยเรียงล าดับก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของ
กิจกรรมการด าเนินงาน 4) การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็นวิธีการ เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ของรูปแบบนั้นประสบความส าเร็จเพียงใด เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน นอกจากนี้ ยังบอกได้ว่า
มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามรูปแบบนั้นอย่างไร สอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 6) ท่ีกล่าว
ว่า รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ 1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนา
รูปแบบ 2) รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้ว  
ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน 4) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบ
ยอดใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู ้(Body of Knowledge) ใน
เรื่องท่ีก าลังศึกษาสอดคล้องกับการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 2) สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องกับศุภลักษณ์ รักภักดี (2558: 122-136) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกการด าเนินการของสถานศึกษา  
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4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ 
 2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมร้อยละ 73.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการ
ของงานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ในเรื่องผู้บริหารมีการร่วมระดมความคิด ครูในการด าเนินการประชุม 
วางแผน และแต่งต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารมีการประเมินผลการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษาให้ขวัญก าลังใจครู ท่ีน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือผลการทดสอบระดับชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 
เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ครู และกล่าวชื่นชม และการบริหารงานวิชาการ งานนิเทศการศึกษา คือ ผู้บริหาร
ก าหนดปฏิทินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการ
นิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้ และผู้บริหารน าข้อมูลท่ีได้จากการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูมาสรุปและสะท้อนผลให้ครูรับทราบแบบกัลยาณมิตร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Grossman (2009: 81-86) ท่ีได้ศึกษาวิจัยแนว
ทางการบริหารงานวิชาการท่ีเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการนิเทศการศึกษา  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผน ช่วยเหลือสนับสนุน ให้ค าแนะน าครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ Cherster (2006: Abstract) ท่ีได้ท าการ
วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ัวประเทศของสหรัฐเมริกา เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ัวประเทศของสหรัฐเมริกา พบว่า ให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู 
สอดคล้องกับ อานนท์ คนขยัน (2558: 78-79) ได้ศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมุกดาหารแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ คือ จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยประเมินคุณภาพ ก ากับติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 2.4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้การ
ใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ความเป็นประโยชน์ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความถูกต้องครอบคลุมของ
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจากลักษณะรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 
แนวคิด หลักการในการพัฒนารูปแบบมีการระบุผู้เกี่ยวข้องท่ีใช้รูปแบบได้อย่างชัดเจน เพื่อบริหารงานวิชาการ
ท่ีส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และรูปแบบมี
องค์ประกอบเพียงพอในการหาข้อสรุป เพื่อจัดเป็นวิธีด าเนินการงานวิชาการท้ัง 8 งาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Maduas, Scriven and Stufflebeam (1983: 399-402) ท่ีได้เสนอแนวทางการประเมินรูปแบบว่า มี 1) 
มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ เป็นลักษณะการประเมินความเป็นไปได้ในการไปปฏิบัติจริง 2) มาตรฐานด้าน
ความเป็นประโยชน์ เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้าน
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ความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและคุณธรรม และ 4) มาตรฐาน
ด้านความถูกต้องครอบคลุม เป็นลักษณะการประเมินความน่าเช่ือถือและได้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนตาม
ความต้องการท่ีก าหนดไว้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2558: 176) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินงานเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของการประเมินอันอาจน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎี และวิธี
ปฏิบัติทางการประเมิน การประเมินงานประเมินน าไปใช้เพื่อประเมินคุณภาพผลกระทบ หรือการใช้ผลการ
ประเมิน ตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมนิ ควบคุมหรือสะท้อนอคติในการประเมินและตีคุณค่าหรือ
ประโยชน์ของวิธีการประเมินใหม่ๆ ท้ังนี้ผู้วิจัย ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินของสมาคมการประเมิน
แห่งอเมริกัน (American Evaluation Association : AEA) ซึ่งได้เสนอมาตรฐานของการประเมินไว้ 30 
ประการเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐาน
ความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง สอดคล้องกับวิภาภรณ์ สร้อยค า (2560 ) 
ท่ีกล่าวว่าการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากทุกด้าน สอดคล้องกับศุภลักษณ์ รักภักดี (2558: 122-136) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหาร งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าผลการ
ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           1. สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมยังมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนควรให้ความส าคัญในการวางแผนและก าหนดนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป                
  2. สถานศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญรูปแบบการวางแผนการ 
บริหารงานวิชาการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในด้านวิชาการของโรงเรียนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ควรมีการ
จัดองค์กรการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน เพื่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ควรออกค าส่ังแบ่งภาระงาน
ให้บุคลากรในการปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  3. คู่มือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ อาจยังมีข้อควรปรับปรุงบางส่วน หากผู้สนใจจะน าไปศึกษาหรือน าไปทดลองใช้ สามารถพัฒนา
กระบวนการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรน ารูปแบบท่ีได้ไปใช้ท่ีโรงเรียนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันโดยท าวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมท่ี
ได้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมาก 
          2.ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
จะได้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
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