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The Academic Management Model
for Educational Opportunity Expansion Schools
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 2) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า เฉลี่ ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษา
ผลการใช้รูปแบบโดยจัดทาโครงการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาและประสานการจัดหลักสูตร จัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
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1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามความเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี 17 ภาระงาน
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการส าหรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
1) โครงสร้ างการบริหารงานวิชาการ ได้ แก่ องค์ประกอบของบุค ลากรและบทบาทหน้าที่ความรับ ผิดชอบ
2) ภาระงานวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ภาระงานหลัก ภาระงานสนับสนุน และภาระงานส่งเสริม
3) กระบวนการบริหารจัดการ และ 4) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ และการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4. รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด และกระบวนการบริหารงานวิชาการมีประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการงานวิชาการ
สาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหาร งานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
The purposes of this study were 1) to examine the academic management of
educational opportunity expansion schools, 2) to establish and measure the quality of the
academic management of educational opportunity expansion schools by connoisseurship,
3) to try out the academic management model for educational opportunity expansion
schools, and 4) to evaluate the academic management model for educational opportunity
expansion schools. The study had 4 steps: Step 1: Studying the state of the academic
management; the samples were administrators and teachers in educational opportunity
expansion schools using the questionnaire and interview. The data were analyzed using by
Confirmatory Factor Analysis : CFA, mean and standard deviation. Step 2 Drafting model and
examining the drafting of the academic management of educational opportunity expansion
schools by connoisseurship. Step 3 Try out model. Step 4 Evaluate performance of model by
using satisfaction survey. The data were analyzed by using mean and standard deviation.

90 | Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
Volume 13 No.1 January-June 2019

The results of the study were as follows:
1. There were 17 elements for the academic management of educational opportunity
expansion schools according to the administrators and teachers who teach those schools.
2. The academic management models of educational opportunity expansion schools
were as follows: 1) The Academic management structures were the elements and
responsibility of personnel. 2) The academic burden divided into 3 workgroups were as
follows: main tasks, supporting tasks and promoting tasks. 3) Management process. 4) Success
factors by means of using teaching methodology that emphasizes developing vocational skill
for students.
3. Teachers and educational personnel were satisfied with academic performance in
terms of the academic management model for educational opportunity expansion schools at
the highest level, and secondary students in grade 7-9 were overall satisfied with the
academic works from the academic management model for educational opportunity
expansion schools at the highest level.
4. The evaluation results were at the highest level of the academic management
model for educational opportunity expansion schools on Accuracy, Propriety, Feasibility and
Utility. And the academic management were useful to apply for academic management
approach for educational opportunity expansion schools at the highest level.
Keywords: Management Model, The Academic, Educational Opportunity Expansion Schools

บทนา
การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักและเป็นงานสาคัญมากที่สุดสาหรับการบริหารงานโรงเรียน
เนื่ อ งจากงานวิ ช าการ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ในโรงเรี ย น โดยเฉพาะกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนและเป็นเครื่องมือชี้วัดความสาเร็จใน
การจั ดการศึก ษา คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ยนอยู่ ที่งานวิชาการ ส่ วนงานอื่ น ๆ เป็ นงาน
สนับสนุนให้งานวิชาการดาเนินไปอย่า งมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น ดั งนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้
แบ่งการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
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และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 12)
จากสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่พบ มีทั้งด้านการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
ผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งการที่คุณภาพการเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อาจเกิดจากสภาพความพร้อมของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู หรือเกิดจากการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เพราะผลของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดูได้จากคุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการติดตามผลการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายฟื้นฟูรัฐ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) พบว่า การบริหารงานวิชาการและ
ด้านคุณภาพผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดับปรับปรุงถึงระดับน้อย และจากการติดตามผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนดีประจาตาบลซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 6,534 โรงเรียน พบว่าใน
ปีการศึกษา 2557, 2558, และ 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชา (ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาโรงเรียนดีประจาตาบลสู่โรงเรียนทามาหากินสมัยใหม่ เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ, 2560) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรั บโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการบริห ารงานวิชาการสาหรับโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา ได้แก่ สภาพการปฏิบัติ และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ด้านตัวแปร ได้แก่ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุม
ภาระงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จานวน 17 ภาระงาน
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ประชากร ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 117,461 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวน 504 คน ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 47) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาหลัก การ แนวคิ ด ของการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานและการบริหารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทฤษฎีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมีส่วนร่วม รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

1.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 รูปแบบและกระบวนการบริหารวิชาการ
- รูปแบบการบริหารวิชาการ
- การบริหารวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา

ประกอบาน
องค์องค์
ประกอบด้
ด้านโครงสร้
โครงสร้
างและาง
และบทบาท
บทบาทหน้
าที่
หน้
า
ที
บ
่
ค
ุ
ลากร
ของบุคลากร

1.3 ทฤษฎีการบริหาร
- การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.4 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบด้าน
ภาระงานวิชาการ
องค์องค์
ประกอบด้
ประกอบาน
ด้ากระบวนการ
นกระบวนการ
บริหารงานวิชาการ

แนวทางการบริหารงานวิชาการสาหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิ ช าการส าหรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึก ษา ด้านความถู กต้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1.1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยสอบถามผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน จานวน 72 โรงเรียน แล้วเลือกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 7 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน
ครูผู้สอน 6 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 504 คน โดยการสอบถามสภาพการปฏิบัติ การบริหารจัดการงาน
วิชาการ และการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ขอบข่ายภาระงานที่กาหนด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
นาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 นามาจัดทาร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 2) ภาระงานวิชาการ
3) กระบวนการบริหารจัดการ 4) ปัจจัยความสาเร็จ และดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของร่างรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ขอบข่ายภารกิจที่ผ่านการสังเคราะห์ โดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียน เนื่องจากการจัดการศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา เป็นจุดสูงสุดของการศึกษาภาคบังคับ การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ควรมุ่งทีผ่ ลการสอบ O-net หรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพียงด้านเดียว จึงได้ทาการศึกษาโดยจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการสอนวิชาชีพใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยการสั ม มนาอิ ง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) รวมทั้งได้จัดทาคู่มือสาหรับใช้ในการบริหารงานวิชาการ ไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามแนวการจัดการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาที่ทดลองใช้
และเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการทดลองด้วยการสังเกต การตรวจสอบเอกสาร ทาการวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารงานวิ ช าการ
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ตามรู ป แบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการสอบถามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน
74 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
ดาเนิ น การประเมิ น และตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็น ไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ของรูปแบบและแนวทางการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามประเมิ นประสิทธิภาพของรูปแบบ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนด จานวน 12 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์ให้ผลการประเมินประสิทธิภาพที่มีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51 ขึ้ น ไป
และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐา น ไม่เกิน 1.00 แสดงว่า รู ป แบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการ
นาไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีภาระงานที่
สาคัญ 17 ภาระงาน 110 ตัวชี้วัด
1.2 สภาพการปฏิบัติและการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า สภาพการปฏิบัติและการบริหารงานวิชาการตามกรอบภาระงาน 17 งาน ในภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54
1.3 แนวทางการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีดังนี้
1) การบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษามี บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย บุคลากรภายใน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน และรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือ
ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ และครูที่รับผิดชอบงานวิชาการตามกรอบภาระงาน 17 งาน จั ดให้
รับผิดชอบตามลักษณะงาน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ภาระงานหลัก ภาระงานสนับสนุน และภาระงานส่งเสริม และ
บุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย
2) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการงานวิชาการของ
โรงเรียน ประกอบด้วย (2.1) บทบาทของบุคลากรภายใน คือ การขับเคลื่อนการดาเนินงาน การนิเทศติดตาม
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2.2) บทบาทของบุคลากรภายนอก คือ การให้การสนับสนุนด้านปัจจัย
ต่าง ๆ ในการบริหารงานวิชาการ ส่วนหน่วยงานกากับ เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะให้ข้อเสนอแนะและ
นโยบายในการดาเนินการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา
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3) การจาแนกบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการงานวิชาการเป็นบทบาทของบุคลากรภายในทั้ง 17 ภาระงาน ที่ต้องปฏิบัติและดาเนินการบริหารจัดการ
ส่วนบุคลากรภายนอกมีหน้า ที่ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความคิดเห็นบางเรื่องเท่านั้น ส่วนวิธีการปฏิบัติและการ
บริหารจัดการก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของภาระงาน
4) วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนของการบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการของโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา ที่ประสบความสาเร็จ และมีคุณภาพ ควรใช้หลักการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ในการกาหนดเป้าหมาย วิธีการจัดกิจกรรม และการพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
5) สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียน (2) ครูผู้สอน และ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบ
2.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย
1) โครงสร้างบุคลากร ได้แก่ องค์ประกอบบุคลากร และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 2) ภาระงานวิชาการ
3) กระบวนการบริหารจัดการ 4) ปัจจัยความสาเร็จ
2.2 การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) พบว่ าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า
รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความเหมาะสม และมีความเป็นไป
ได้ในการใช้ และได้เสนอแนะให้โรงเรียนดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะวิชาชีพ การสร้างงานสร้า งอาชีพ
ให้กับนักเรียน ตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้
1) โครงสร้างของบุคลากร ได้แก่ 1.1) ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียนที่
รับผิดชอบงานวิชาการ มีหน้าที่ ออกแบบการนารูปแบบไปใช้ รวมถึงการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่บุคลากร
ในการดาเนินงาน ให้การสนับสนุน และนิเทศติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน 1.2) ครูวิชาการ มีหน้าที่ ร่วม
ด าเนิ น การตามรู ป แบบ รวมถึ ง รั บ การนิ เ ทศติ ด ตามและร่ ว มประเมิ น ผล สรุ ป รายงานผลการใช้ รู ป แบบ
1.3) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน และผู้ ป กครองนั ก เรี ย น มี ห น้า ที่ ร่ วมสนับ สนุ นการด าเนิน งาน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และร่วมกิจกรรมต่างของโรงเรียน
2) ภาระงานวิชาการ ประกอบด้วย 17 ภาระงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 2.1) กลุ่มภาระ
งานหลัก ประกอบด้วย (1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น (2) การวางแผนงานด้านวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.2) กลุ่มภาระงานสนับสนุน ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
หรือส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (2) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (3) การประสานความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาวิ ชาการกั บ สถานศึ ก ษาและองค์ ก รอื่ น (4) การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ชาการแก่ บุ ค คล
ครอบครั ว องค์ก ร หน่ ว ยงาน สถานประกอบการ และสถาบั นอื่ นที่ จัด การศึ กษา (5) การคั ดเลือ กหนังสื อ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (6) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2.3) กลุ่มภาระงานส่งเสริม
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ประกอบด้วย (1) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน (2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา (3) การนิเทศการศึกษา (4) การแนะแนว (5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา (6) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
3) กระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ กาหนดทิศทาง 2) การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 3) การออกแบบการนาแผนสู่การปฏิบัติ
4) การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5) การกากับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
4) ปัจจัยความสาเร็จ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภาวะผู้นา
นวัตกรรมการบริหาร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ 2) ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ความมุ่ งมั่น ความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 3) ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน คือ ความเชื่อมั่น ศรัทธา เห็นคุณค่า
การจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ภาพ 2 แสดงรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในการพัฒ นางานวิชาการของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษาตามรู ปแบบ มุ่ ง เน้น การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน โดยจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการสอนวิชาชีพ
ในสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทาการศึกษาโดยการสังเกต การตรวจสอบเอกสาร การสอบถามความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ร่วมวิจัยในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 คน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 74 คน มีผลการศึกษา ดังนี้
3.1 ผลการศึ ก ษาโดยการสั งเกตและการตรวจสอบเอกสารการด าเนิ น งานตามรู ป แบบกา ร
บริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่พึงประสงค์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันหรือใช้เป็น
แนวทางในการเลือกอาชีพที่ถนัด สนใจ และใช้ประกอบอาชีพได้
3.2 ผลการศึกษาโดยการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ตามรู ป แบบ
การบริห ารงานวิชาการสาหรับ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึก ษา พบว่า ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทาง
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12
ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31
4. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
รายการประเมิน

ความถูกต้อง
4.69

S.D.
0.40

4.72
4.73
4.75
4.72

x

1. ด้านโครงสร้างของบุคลากรตาม
รูปแบบ
2. ด้านภาระงานวิชาการตามรูปแบบ
3. ด้านกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ
4. ด้านปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เฉลี่ยรวม

4.68

S.D.
0.44

ความเป็น
ประโยชน์
S.D.
x
4.85 0.23

0.37
0.39

4.72
4.75

0.46
0.40

4.86
4.88

0.33
0.24

0.32
0.33

4.75
4.72

0.32
0.37

4.83
4.85

0.30
0.25

ความเหมาะสม
4.76

S.D.
0.34

0.42
0.38

4.72
4.71

0.32
0.36

4.75
4.73

x

ความเป็นไปได้
x
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ประสิทธิ ภาพของรู ป แบ บการบริ หารงานวิชาการส าหรับโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ภาพรวมมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผล
การประเมินรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความถูกต้อง

สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และจากการสอบถามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึ กษา พบว่ า มี ภ าระงานจ านวน 17 ภาระงาน 110 ตั ว ชี้ วัด และมี บุ คลากรที่ เ กี่ ยวข้ อ งประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ
ครูที่ปฏิบัติการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบตามขั้นตอนของการวิจัยทาให้ได้รูปแบบ
การบริ ห ารงานวิ ช าการส าหรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
4 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 โครงสร้างของบุคลากร โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการบริหารงานวิ ชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ มีหน้าที่ในการเป็นผู้ออกแบบ
นารูปแบบไปใช้ รวมถึงการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่บุคลากรในการดาเนินงาน ให้การสนับสนุน และนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ด้านครูวิชาการและครูที่ปฏิบัติการสอน มีหน้าที่ ร่วมดาเนินการตามรูปแบบ
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการรับการนิเทศติดตาม ติดตาม ประเมินผลและร่วมสรุปรายงานผลการใช้รูปแบบ
ส่วนบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสียกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีหน้าที่ ร่วมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมให้การ
สนับสนุน การติดตามการดาเนินงาน ประเมินผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เพชริน สงค์ประเสริฐ (2550: 100–104) ได้นาเสนอว่า
ทีมงานฝ่ายวิชาการ คือ กลุ่มคนที่ทางานวิชาการร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้กัน และยอมรับกัน โดยการแต่งตั้งตาม
ความสมัครใจ และความเหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานด้านวัดผลและประเมินผล โดยมี
หน้ าที่ ใ นการวางแผนการด าเนิ นงานวิ ชาการ ก าหนดสาระรายละเอี ย ดของหลัก สูต รและแนวการจั ดส่ ว น
การเรียนรู้และกิจกรรมหลักสูตรผู้เรียนของสถานศึกษา รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 34) ได้เสนอว่า ในบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ถือว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกาหนด
แบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ รู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและ
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มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและปรับปรุงพัฒนา
การเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา
1.2 ภาระงานวิชาการ กาหนดแบ่งภาระงานวิชาการ จานวน 17 ภาระงาน ออกเป็น 3 กลุ่มงาน
มีส่วนช่วยให้การพัฒนาและการบริหารงานวิชาการมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่โรงเรียนดาเนินการอยู่
แล้วเพียงแต่ขาดการจัดระบบการบริหารงานและจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะเดียวกันเท่านั้น เมื่อมีการจัดระบบและ
ใช้กระบวนการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงทาให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
สามารถดาเนินงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม ผลการศึกษาของ
คัม ภี ร์ สุ ด แท้ (2553: 137–131) ที่บ อกว่ าขอบข่า ยการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสาระท้องถิ่น การวางแผนด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคัดเลือกหนัง สือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การจัดทาระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึก ษา การประสานความร่วมมื อในการพัฒ นาวิชาการกับสถานศึก ษาและองค์ กรอื่น การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รวมถึ งมี ค วามสอดคล้ อ งและครอบคลุ ม กั บ ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2553: 3–4) กล่ า วถึ งขอบข่ า ย
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการ
สอน และบันทึกการสอน การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน
การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน และการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ได้แก่ การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุด การนิเทศการสอน การวัดและประเมินผล
1.3 กระบวนการบริหารจัดการ จากการศึกษาแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้
จากการสัมภาษณ์รวมถึงทฤษฎีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการ
บริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ กาหนด
ทิศทาง 2) การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 3) การออกแบบการนาแผนสู่การปฏิบัติ 4) การดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ 5) การกากับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม
กับ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2550: 31) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การวางแผน
ด้านวิชาการ การดาเนินการตามแผน การประเมินผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของคัมภีร์ สุดแท้ (2553: 132) ที่พบว่า กระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
การระบุเป้าหมาย การจัดทาแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ การส่งเสริม ควบคุม กากับ ติดตาม
นิเทศ การตรวจสอบและประเมินผล
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1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ สิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่สาคัญยิ่งต่อการบรรลุความสาเร็จในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา และ 3) ด้า นคณะกรรมการสถานศึก ษาและผู้ ปกครองนั กเรี ยนนั้น สอดคล้ องกับ ผลการศึ กษาของ
ทรงยศ แก้วมงคล (2555: 152) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยระดับนักเรียน ระดับครู และระดับผู้บริหาร โดยมีตัวแปรย่อย
ที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารวิชาการได้ดีที่ สุด คือ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รองลงมาได้แก่
พฤติกรรมการบริหารด้านการตัดสินใจ พฤติกรรมการบริหารด้านภาวะผู้นา และพฤติกรรมการบริหารด้านการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนเรียงตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ มนูญ เชื้อชาติ (2554: 148) ที่บอกว่าปัจจัย
พหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก
ประกอบด้ว ย ปัจ จั ยด้ า นนัก เรีย น ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมด้ านการเรี ยน พฤติ ก รรมด้า นสั งคมกับ กลุ่ มเพื่ อนและ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ปัจจัยด้านห้องเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู และปัจจัยด้านโรงเรียน
ได้แก่ ขนาดโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้นา
2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดย
การจัดทาโครงการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาและประสานการจัดหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดทักษะและมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่ตนเองถนัด สนใจ และประกอบอาชีพได้ โดย
นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพจะมีความสามารถและสมรรถนะวิชาชีพ ด้านต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของงานอาชีพที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะงานอาชีพ ด้านการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการศึกษาการใช้รูปแบบโดยการจัดทาโครงการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะและมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
หรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่ตนเองถนัด สนใจ และประกอบอาชีพได้ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาที่ร่วมการทดลองใช้รูปแบบมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวิชาการตามรูปแบบในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าการจัดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนางาน
วิชาการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากการที่เป้าหมายของการจัดการศึกษาไม่ใช่เรียนเพื่อรู้วิชาอีกต่อไป แต่ต้อง
ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทาและเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทาให้นักเรียน
สามารถเลือกเรียนวิชาชีพได้ตามความสนใจ ความต้องการและตามความถนัดของตนเอง และมีวิชาชีพติดตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภโชค ปิยะสันติ์ (2558) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพสาหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร บทเรียนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่สาคัญคือ ปัจจัยด้านศักยภาพของพื้นที่ คือ การจัดการ
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ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต้องคานึงถึงต้นทุนด้านศักยภาพของชุมชนทั้งด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้เป็นตัวกาหนด
เนื้อหาและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนที่มีความแตกต่างตามบริบทของพื้นที่
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่สร้างขึ้นมานั้น ได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผู้เชีย่ วชาญซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงสามารถให้เสนอแนะที่นาไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ วิภา ทองหงา (2554: 290) ที่กล่าวว่า ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ย นสั งกั ดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย 6 องค์ป ระกอบ คื อ 1) การประกั นคุ ณภาพการศึก ษา
2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 6) สื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและใช้ประโยชน์
ได้จริง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานต้นสังกัดควรนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่จะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน และการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาก็เป็นนโยบายในการ
จัดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ควรจั ด กิ จ กรรมทางด้ า นวิ ชาการที่ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพทางด้านทักษะอาชีพ
3. การวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มุ่งเน้นที่การจัด
การศึกษาพัฒนาวิชาชีพ เพื่อสนองต่อการมีงานทาของนักเรียน โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เป็นเครือข่ายใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนที่จะนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษานี้ไปใช้ จึงควรมีสภาพและบริบทใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่ทดลองใช้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือ
อาจมีการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาดต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการบริหารจัดการงานวิชาการตามรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานี้
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1–3 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนต่อไป
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