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1	 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

	 อีเมล	:	rsuniran@gmail.com
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

สุนิรันดร	์รุ่งเรืองรณชัย1 ภูมิพิพัฒน์	รักพรมงคล2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหาร 

งานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัด

ก�าแพงเพชร	 2)	 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ	 3)	 เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ	

ด�าเนินการวิจัย	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ศึกษาสภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ	 เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

แจกแจงความถี	่ค่าร้อยละ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	2)	พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโดยการประชุม

ปฏิบัติการ	 (Work	Shop)	แหล่งข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และผู้บริหารสถานศึกษา	 เครื่องมือที ่

ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผลการศึกษาสภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา	 3)	 ประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ	 โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 (Connoisseurship)	 

แหล่งข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์และผู้บริหารสถานศึกษา	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผลการ

ศึกษาสภาพ	ปัญหา	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	และสภาพแวดล้อม

ภายนอก	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	การหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัย	พบว่า	 

1.	 สภาพการบริหารงานวิชาการ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	 โดยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัด 

ก�าแพงเพชร	 ด�าเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีดังนี้	 1)	 การ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	2)	การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน	เพื่อใช้ในสถานศึกษา	3)	การวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ	 4)	 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 5)	 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	 6)	 การวัด	 

ประเมินผล	 และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	 และ	 7)	 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 
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วันแก้ไขบทความ 18/07/2562

วันตอบรับบทความ 22/07/2562
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มาตรฐานการศึกษา	ตามล�าดับ	2.	ปัญหาการบริหารงานวิชาการ	พบว่า	มีปัญหาการด�าเนินงานตามขอบข่าย

ของงานวิชาการ	 ดังนี้	 1)	 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	 องค์กร	หน่วยงาน	 

สถานประกอบการ	 และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	 2)	 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	 

3)	 การแนะแนว	 4)	 การพัฒนาหรือด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น	 

5)	 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	6)	 การจัดท�าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศึกษา	 และ	 7)	 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 

องค์กรอื่น	ตามล�าดับ	3.	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการ	ได้แก่	บุคลากร	งบประมาณ	วัสดุ

อุปกรณ์	และการบริหารจัดการ	ตามล�าดับ	4.	กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่พัฒนาขึ้น	ได้แก	่กลยุทธ์ที	่1	

ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	 2	พัฒนากระบวนการจัดท�าแผนงาน

วิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม	กลยุทธ์ท่ี	 3	ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	 4	 

พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ	 กลยุทธ์ที่	 5	 พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมค่านิยมรักการ

เรียน	กลยุทธ์ที่	 6	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ	 กลยุทธ์ที่	 7	ปรับปรุงเครือข่าย	 

การพัฒนางานวิชาการ	 กลยุทธ์ท่ี	 8	พัฒนาระบบการนิเทศ	 ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานวิชาการ	

และกลยุทธ์ที่	 9	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	5.	การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ	พบว่า	 

มีความสอดคล้อง	มีความเหมาะสม	มีความเป็นไปได้	และมีความเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ	:	กลยุทธ์	การบริหารงานวิชาการ	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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Abstract

	 The	objectives	 of	 this	 research	were	 1)	 to	 study	 the	 current	 state,	 problems,	

and	 success	 factors	 in	 academic	 administration	 for	 lower	 secondary	 school	 students	 in	 

educational	 opportunity	 expansion	 schools,	 Kamphaeng	 Phet	 province,	 2)	 to	develop	

the	academic	administration	 strategies,	 and	3)	 to	evaluate	 the	academic	 administration	 

strategies.	The	research	procedures	consisted	of	three	steps:	1)	studying	the	current	state,	

problems,	and	success	factors	in	academic	administration	for	lower	secondary	school	students	

in	educational	opportunity	expansion	schools,	Kamphaeng	Phet	province.	The	population	

of	 the	 study	were	 the	 school	administrators	and	 the	 teachers	who	were	 responsible	 for	 

academic	work.	The	research	instruments	were	questionnaires	and	interviews.	The	statistics	

used	 for	data	 analysis	 included	mean,	 standard	deviation,	 frequency,	 and	percentage.		

Also,	content	analysis	was	used	to	analyze	the	data	obtained;	2)	developing	the	academic	

administration	 strategies	by	creating	a	workshop.	The	data	were	collected	 from	strategic	

experts	and	the	school	administrators.	The	instruments	included	the	results	of	the	study	of	

the	current	state,	problems,	and	success	factors.	The	data	obtained	were	analyzed	by	using	

content	analysis	method;	and	3)	evaluating	the	academic	administration	strategies	based	 

on	expert	group	seminar	(Connoisseurship).	The	data	sources	were	strategic	experts	and	the	

school	administrators.	The	instruments	consisted	of	the	results	of	the	study	of	the	current	
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state,	 problems,	 success	 factors,	 including	 the	 results	 of	 internal	 environment	 analysis	

and	external	environment	analysis.	Content	analysis,	mean,	and	standard	deviation	were	

used	 in	 the	data	analysis.	The	 results	 revealed	 that:	1)	overall,	 the	current	 state	of	 the	

academic	administration	 for	 lower	secondary	school	 students	 in	educational	opportunity	

expansion	schools,	Kamphaeng	Phet	province	was	at	a	high	level.	The	schools	had	followed	 

academic	administration	 frameworks	 that	 affected	 students’	 academic	 achievements	 as	 

follows:	(1)	curriculum	development,	(2)	textbook	selection,	(3)	academic	planning,	(4)	learning	

process	development,	(5)	instructional	management,	(6)	measurement,	evaluation,	and	credit	

transfer,	 and	 (7)	development	of	 the	 internal	quality	 assurance	 system	and	educational	 

standard	respectively;	2)	problems	in	the	implementation	of	the	academic	administration	

frameworks	were	 found	 in	 the	 following	aspects:	 (1)	providing	academic	 support	 to	 the	

individuals,	families,	organizations,	companies,	and	other	educational	institutions,	(2)	building	

communities’	academic	strength,	 (3)	providing	guidance,	 (4)	developing	or	giving	opinions	

about	development	of	the	local	curriculum,	(5)	conducting	research	for	developing	internal	

educational	quality,	 (6)	establishing	 regulations	and	guidelines	on	 the	 schools’	academic	

work,	and	(7)	coordinating	with	other	educational	institutions	and	organizations	in	academic	

development;	 3)	 the	 success	 factors	of	 academic	 administration	were	human	 resource,	

budget,	materials,	equipment,	and	administrative	management	respectively;	4)	the	academic	

administration	strategies	which	had	been	developed	were:	 (1)	 improving	 the	 information	

database	for	academic	planning,	(2)	developing	the	process	of	academic	planning	by	focusing	 

on	participation,	(3)	improving	the	organization	of	academic	administration	system,	(4)	developing	

the	academic	framework	manual,	(5)	developing	the	guidance	activities	to	encourage	students	

to	value	education,	(6)	developing	teachers	and	educational	personnel	to	be	the	professionals,	

(7)	improving	the	academic	development	network,	(8)	developing	the	supervision	system,	 

follow-up,	and	evaluation	of	 the	academic	work,	 and	 (9)	developing	 the	 internal	quality	

assurance	system;	and	5)	the	evaluations	of	academic	administration	strategies	in	terms	of	

consistency,	appropriateness,	possibility,	and	utility	were	mostly	at	the	highest	levels.

Keywords:	strategy,	academic	administration,	educational	opportunity	expansion	school

Suniran	Rungrueangronnachai	
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บทน�า

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างคน	 สร้างสังคมและสร้างชาติ	 และเป็นกลไกหลักใน 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในกระแส 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี	 21	 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส�าคัญในการสร้าง 

ความได้เปรยีบของประเทศเพือ่การแข่งขันและยนืหยดัในเวทโีลกภายใต้ระบบเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นพลวตั	

ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกจึงให้ความส�าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน

ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ภูมิภาคและของโลก	ควบคู่

กับการธ�ารงรักษา	อัตลักษณ์ของประเทศ	ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษา	การ

พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มทีกัษะ	ความรูค้วามสามารถและสมรรถนะทีส่อดคล้องกบั 

ความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาประเทศภายใต้แรงกดดันภายนอก	 และแรงกดดันภายในประเทศ 

ทีเ่ป็นปัญหาวกิฤตทีป่ระเทศต้องเผชญิเพือ่ให้คนไทยมคีณุภาพชวีติทีด่	ีการศกึษาเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของคนไทย 

ทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านเพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่

ส�าคัญในการพัฒนาทักษะ	คุณลักษณะ	และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ	และการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคม	และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติในเวทีโลกท่ามกลางกระแส 

การเปลี่ยนแปลง	อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่	 21	ประเทศไทยให้ความส�าคัญด้านการศึกษาในฐานะ 

กลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด	 โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส 

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนา 

ก�าลังคนให้มีสมรรถนะ	 ในการท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552,	หน้า	ก)

	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 

มีเป้าหมายหลักว่าคุณภาพการศึกษาของคนไทยดีขึ้น	 และก�าหนดตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติโดยก�าหนดวิสัยทัศน์

ว่า	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความสุขในสังคม	 และก�าหนดพันธกิจว่า	 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	 

2560,	น. 51)

	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	ปีการศึกษา	2560	ระดับเขตพื้นที่ของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	 เขต	 1	 มีดังนี้	 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 48.07	 

วิชาคณิตศาสตร์	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	26.55	วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	32.47	และวิชาภาษา

อังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	30.14	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,	ม.ป.ป.,	น. 18)	
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	 ปีการศึกษา	 2560	 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	 เขต	 2	 ดังนี้	 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ	47.02	วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	23.42	วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	30.73	

และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	27.63	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,	ม.ป.ป.,	น. 7)

	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	41	ปีการศึกษา	2560	ระดับจังหวัด	มีดังนี้	 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	

47.25	 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	25.21	 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ	31.77	และ 

วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	28.84	(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,	ม.ป.ป.,	น. 23)

	 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาของจงัหวดัก�าแพงเพชร	

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	41	ปีการศึกษา	2560	

พบว่า	ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	41	แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	 สามารถพัฒนาให้มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	และทัดเทียมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ในโรงเรียนมัธยมศึกษาได	้

	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	 เขต	1	และ 

เขต	 2	 ในภาพรวมมีปัญหาหลายประการดังท่ีระบุไว้	 ดังนี้	 มีการวางแผนงานไม่ชัดเจน	 ขาดการวางแผน 

ระยะยาว	ครูผู้สอนขาดความเข้าใจและการน�าเทคนิคการสอนใหม่	 ๆ	มาใช้พัฒนาผู้เรียน	ครูขาดการพัฒนา 

ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน	ด้านสื่อเทคโนโลยีและไอซีที	 (ICT)	 

เพื่อการเรียนรู้	 ด้านการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	และด้านการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา	

การเรียนรู้	 จากสภาพปัญหาของงานวิชาการดังกล่าวหากสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการด�าเนินงาน

ด้านวชิาการยงัมีจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่องอยูก่จ็ะเป็นสาเหตใุห้ประสทิธภิาพของงานวชิาการด้อยลง	และส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของงานวิชาการให้ต�่าลงไปด้วย	หรืออาจเรียกว่าผลคือการศึกษาด้อยคุณภาพหรือการศึกษา 

ไม่ได้มาตรฐาน	 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีกลยุทธ์ในด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 

(สัมฤทธิ์	พินิจชัย,	2551,	น. 54)

	 ผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยเรื่อง	กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัก�าแพงเพชร	เพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ของจังหวัดก�าแพงเพชรให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาสภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

	 2.	 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

	 3.	 เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	

จ�านวน	98	คน	ครผูู้รับผิดชอบงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวัดก�าแพงเพชร	จ�านวน	

98	คน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	196	คน	การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด	ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ปีการศึกษา	2560	สูงที่สุดล�าดับที	่1	และ	2	ของแต่ละเขตพื้นที	่จ�านวน	4	โรงเรียน	

4	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาหรืออดีตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	9	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาหรืออดีตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศกึษา	ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง	จ�านวน	11	คน	ผูเ้ชีย่วชาญด้านกลยทุธ์ตามคณุสมบตัทิีก่�าหนด	ประกอบด้วย 

	อาจารย์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารการศึกษา	และศึกษานิเทศก์	โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	15	คน

 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	แบบรายการประเด็นท่ีใช้ในการประชมุ 

ปฏิบัติการ	(Work	Shop)	และแบบรายการประเด็นที่ใช้ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)

 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา	และครู

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ของจังหวัดก�าแพงเพชรทุกโรงเรียนด้วยตัวเอง	

แบบสัมภาษณ์	บันทึกประเด็นในการประชุมปฏิบัติการ	 (Work	Shop)	และบันทึกประเด็นในการสัมมนาอิง 

ผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)

 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย	การแจกแจงความถี่	 และค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	 (µ)	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(σ)	และการวิเคราะห์เนื้อหา

สุนิรันดร์	รุ่งเรืองรณชัย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 สรุปผลการวิจัย

	 1.	สภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม	 

ศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 1.1	 สภาพการบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาส	

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ

จังหวัดก�าแพงเพชรด�าเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 

มีดังนี้	 1)	 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	 2)	 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา	 

3)	การวางแผนงานด้านวิชาการ	4)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู	้5)	การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	

6)	การวัด	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	และ	7)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม	

ศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจังหวดัก�าแพงเพชร	ตามกรอบของกระบวนการบริหาร

งานวิชาการ	พบว่า	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรด�าเนินงานตามล�าดับ	ดังนี	้

1)	การวางแผน	2)	การน�า	3)	การจัดองค์การ	และ	4)	การควบคุม

	 	 1.2	 ปัญหาการบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาส	

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรมี

ปัญหาการด�าเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการ	ดังนี้	 1)	การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	

ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงาน	สถานประกอบการ	และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	2)	การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ	3)	การแนะแนว	4)	การพัฒนาหรือด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น	 5)	 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	 6)	 การจัดท�าระเบียบและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา	และ	7)	การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษา	และองค์กรอื่น	ตามล�าดับ

	 	 1.3	 ผลการศกึษาปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน	มีดังนี้	1)	ด้านบุคลากรได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	2)	ด้านงบประมาณ	3)	วัสดุอุปกรณ์	

และ	4)	การบริหารจัดการ	ตามล�าดับ

	 2.	ผลการพฒันากลยทุธ์การบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีน	

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ดังนี้

	 	 2.1	 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงานวชิาการ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	

	 	 	 2.1.1	 ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในทีส่่งผลต่อการบริหารงานวชิาการส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยม	

ศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	โดยประยุกต์ใช้หลัก	2Ss	4Ms	 

Suniran	Rungrueangronnachai	
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ได้ปัจจัยด้านจุดแข็ง	10	ประเด็น	ได้แก่	1)	จัดสรรงบประมาณด้านวิชาการตามสัดส่วนที่ก�าหนด	2)	บริหาร

จัดการ	 เทคโนโลยี	 และอินเทอร์เน็ต	 เพื่อการศึกษาอย่างพอเพียง	และใช้งานได้ดี	 3)	 มีข้อมูลสารสนเทศ	 

เพียงพอต่อการพัฒนางานวิชาการ	4)	ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�า	มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 5)	 บริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ	และพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง	 6)	 ครูมีความรับผิดชอบสูง	 มีความกระตือรือร้นในการท�างาน	 

มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	7)	ด�าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ	8)	มีการจัด

ระบบโครงสร้างการบริหารงาน	และมอบหมายงานอย่างชัดเจน	9)	 ด�าเนินการวัดผลประเมินผลอย่างเป็น 

ระบบ	ต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	และ	10)	ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารนเิทศ	ติดตามการด�าเนนิงานวชิาการอย่างต่อเนือ่ง

	 	 	 2.1.2	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ประยุกต์ใช้หลัก	PRST 

ได้ปัจจัยด้านโอกาส	8	ประเด็น	ได้แก่	1)	วิถีชุมชน	ประเพณี	วัฒนาธรรมในชุมชนส่งผลให้โรงเรียนมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเอ้ือต่อการเรียนรู้	 2)	พ.ร.บ.	การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	 

และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 ก�าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน 

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 

3)	ผู้น�าชุมชน	ชุมชน	ผู้ปกครอง	ยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาทั้งก�าลังกาย	และก�าลังทรัพย	์4)	ความเจริญ	 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการขยายตัวของระบบอินเทอร์เน็ตส่งผลให้นักเรียนมีช่องทางการศึกษา 

เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน	5)	 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (เรียนฟร	ี15	ปี)	6)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ

สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดการศึกษามากขึ้น	7)	พ.ร.บ.	การศึกษาภาคบังคับ	พ.ศ.	2545	ก�าหนด

ให้ให้กระทรวงศึกษาธิการ	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา	

จัดการศึกษาเป็นพิเศษส�าหรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม	 

รวมทัง้การได้รบัสิง่อ�านวยความสะดวก	สือ่	บรกิาร	และความช่วยเหลอือืน่ใดตามความจ�าเป็น	เพือ่ประกนัโอกาส

และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ	 และ	8)	การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	 

ส่งผลให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้น

	 สรุปสถานการณ์หรือต�าแหน่งทางกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	คือ	กลยุทธ์ปรับตัว	(WO)

	 	 2.2	 ผลการยกร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ประกอบด้วย	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 เป้าประสงค์	

ประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	และมาตรการ	โดยมีกลยุทธ์ทั้งหมด	9	กลยุทธ์	ได้แก	่กลยุทธ์ที่	1	ปรับปรุง

ฐานข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อการวางแผนงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	 2	 พัฒนากระบวนการจัดท�าแผนงานวิชาการ

โดยเน้นการมีส่วนร่วม	กลยุทธ์ที่	3	ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	4	พัฒนาคู่มือ

สุนิรันดร์	รุ่งเรืองรณชัย
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การปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ	กลยุทธ์ที่	5	พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมค่านิยมรักการเรียน	กลยุทธ์ที่	6	

พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้เป็นครมูอือาชพี	กลยทุธ์ที	่7	ปรบัปรุงเครือข่ายการพัฒนางานวชิาการ	

กลยทุธ์ที	่8	พฒันาระบบการนเิทศ	ตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงานวชิาการ	กลยทุธ์ที	่9	พฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายใน

 3.	ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 3.1	 ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	มีดังนี้	 ประเด็นกลยุทธ์ที่	 1	การพัฒนาระบบ

การวางแผนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	มี	2	กลยุทธ์	 ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่	1	ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานวิชาการกลยุทธ์ที่	2	พัฒนากระบวนการจัดท�า

แผนงานวชิาการโดยเน้นการมส่ีวนร่วม	ประเดน็กลยทุธ์ที	่	2	การปรบัปรงุการจดัองค์การการบรหิารงานวชิาการ

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	มี	2	กลยุทธ์	 ได้แก	่กลยุทธ์ที่	 1	ปรับปรุงโครงสร้าง 

การบรหิารงานวชิาการ	กลยทุธ์ที	่2	จดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานพฒันาวชิาการ	ประเด็นกลยทุธ์ที	่3	การปรบัปรงุ

การน�าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา	มี	3	กลยุทธ	์

ได้แก่	กลยุทธ์ที่	1	พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมค่านิยมรักการเรียน	กลยุทธ์ที่	2	พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ	กลยุทธ์ที่	3	ปรับปรุงเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ	 ประเด็นกลยุทธ์ที่	 4	

การพัฒนาระบบการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ	มี	2	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์ที่	1	พัฒนาระบบการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงาน

วิชาการกลยุทธ์ที่	2	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	

	 	 3.2	 ผลการประเมินความสอดคล้อง	(Consistency)	ของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจังหวดัก�าแพงเพชร	พบว่า	วสัิยทศัน์	 

พนัธกจิ	เป้าประสงค์	และประเดน็กลยทุธ์	มีความสอดคล้องกนัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	กลยทุธ์มคีวามสอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์อยู ่ในระดับมากที่สุด	 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับพันธกิจอยู ่ในระดับมากท่ีสุด	 กลยุทธ์ 

มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด	กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์อยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	ตัวชี้วัดสามารถวัดได้สอดคล้องกับกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก	และมาตรการมีความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 3.3	 การประเมินความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์	 ของกลยุทธ  ์

การบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดั

ก�าแพงเพชร	พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	 ด้านความเหมาะสมส่วนใหญ ่

อยู่ในระดับมากที่สุด	 ด้านความเป็นไปได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 และด้านความเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับมาก	

Suniran	Rungrueangronnachai	
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	 อภิปรายผลการวิจัย

 1.	สภาพ	ปัญหา	และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 1.1	 สภาพการบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับดี	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ

จังหวัดก�าแพงเพชร	 ด�าเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียน	มีดังนี	้1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

3) การวางแผน	งานด้านวิชาการ	4)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู	้5)	การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	

6)	การวัด	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	และ	7)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา	 ตามล�าดับ	 และเมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดัก�าแพงเพชรตามกรอบของกระบวนการ

บริหารงานวิชาการ	พบว่า	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรด�าเนินงานตามกรอบ

ของกระบวนการบริหารงานวิชาการที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มีดังนี้ 	 1)	 การวางแผน	 

2)	การน�า	3)	การจัดองค์การ	และ	4)	การควบคมุ	ตามล�าดบั	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและด�าเนินงานตามขอบข่ายของ

งานวิชาการเฉพาะที่งานท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง	 เนื่องจากส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาให้ความส�าคัญกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนและสรุปเป็นผลงานของผู้บรหิารสถานศึกษา 

น�าไปสู่การพิจารณาความดีความชอบ	การโยกย้ายไปยังสถานศึกษาที่ใหญ่ขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กิ่งกาญจน์	 ยกย่อง	 (2558,	 น. 245)	 ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง	 พบว่า	 โดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยมีด้านการบริหารหลักสูตร	และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นอันดับ

แรก	 รองลงมาคือ	ด้านการเรียนการสอน	และด้านการนิเทศภายใน	ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน 

การสอนเป็นล�าดบัสดุท้าย	สอดคล้องกบั	Bukosky	(1999,	p. 135)	ได้ท�าการศกึษาการปฏบิตังิานของโรงเรยีน 

ประถมศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ผลการศึกษา	พบว่า	 ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดองค์ประกอบ	7	ด้าน	คือ	หลักสูตรมีมาตรฐานการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ	 การเรียนแบบปฏิสัมพันธ์การวัดผลประเมินผล	 การปฏิบัติงานมีเทคโนโลยีการพัฒนา 

บุคลากร	การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	การออกแบบการท�างานใหม	่สอดคล้องกับ	Mattox	(1987,	p. 108)	

ได้ศึกษาถึงความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	 ในรัฐอิลลินอยน์	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	พบว่า	ความต้องการที่อยู่ในระดับมากคือ	 ความต้องการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการนิเทศ	การประเมินผล	และต้องการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

สุนิรันดร์	รุ่งเรืองรณชัย
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  1.2	 ปัญหาการบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาส	

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร 

มีปัญหาการด�าเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการ	ดังนี	้1)	การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล

ครอบครัว	 องค์กร	หน่วยงาน	สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	 2)	 การส่งเสริมชุมชนให้มี 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ	3)	การแนะแนว	4)	การพัฒนาหรือด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น	 5)	 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	 6)	 การจัดท�าระเบียบและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา	และ	7)	การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น	 ตามล�าดับ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่	และไม่ตรงสาขาวิชาที่ต้องการ	

ขาดที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์	สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญาภรณ์	สิทธิ	(2556,	บทคัดย่อ)	

ท�าการวจิยัเรือ่งการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงราย	 เขต	 3	ผลการวิจัย	พบว่า	ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	3	ได้แก่	ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

		 	 1.3	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ได้แก่	 1)	ด้านบุคลากร	จ�าแนกเป็น	ผู้บริหาร

สถานศึกษา	และครูผู้สอน	2)	ด้านงบประมาณ	3)	ด้านวัสดุอุปกรณ์	 4)	การบริหารจัดการ	 โดยปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 

ของจังหวัดก�าแพงเพชร	มากที่สุด	คือ	ด้านบุคลากร	 โดยเฉพาะครูผู้สอนเนื่องจากเป็นผู้น�านโยบายต่าง	ๆ	 

ไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง	ๆ	ให้กับนักเรียนโดยตรง	นอกจากนี้ครูผู้สอนในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษายงัต้องมคีวามรบัผดิชอบงานมคีวามกระตอืรอืร้นในการท�างาน	เอาใจใส่ดแูลนกัเรยีน

เป็นพิเศษเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา	ผู้ปกครองพ่อแม่มีฐานะยากจน 

ไม่ค่อยสนใจอบรมสั่งสอนลูกหลานของตนเอง	 พ�านักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม	 

สังคมเสื่อมโทรม	นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีพฤติกรรมเสี่ยง	และไม่สนใจการเรียน	สอดคล้องกับปภานีย์	ดอกดวง	

(2559,	น. 296)	 ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	เขต	5	พบว่า	ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียน	ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	5	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา	ปัจจัยด้านครู 

ผู้สอน	ปัจจัยด้านผู้ปกครองชุมชน	ปัจจัยด้านอาคารสถานที่	ปัจจัยด้านงบประมาณและปัจจัยด้านเทคโนโลย	ี

สอดคล้องกบั	Sergiovanni	(1999,	p. 216)	ได้วเิคราะห์โรงเรียนท่ีมปีระสิทธผิลหรือโรงเรียนท่ีประสบผลส�าเร็จ	 

พบว่า	ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	มีดังนี้	1)	เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	2)	มีแผนงานทางวิชาการที่ด	ี

Suniran	Rungrueangronnachai	
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3)	จัดการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	4)	มบีรรยากาศในทางบวก	5)	ส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธ์

ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม	6)	มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง

 2.	ผลการพฒันากลยทุธ์การบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ดังนี้

	 	 2.1	 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารงาน

วิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	 

ได้สถานการณ์หรือต�าแหน่งทางกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	คือ	กลยุทธ์ปรับตัว	(WO)	สอดคล้องกับแนวคิด

ของเอกชัย	บุญยาทิษฐาน	 (2553,	น. 153)	 ได้อธิบายข้ันตอนท่ีจะน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ว่าการจัดท�า	 

SWOT	Matrix	 โดยการจับคู่	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	และอุปสรรค	ท�าให้เกิดกลยุทธ์	 4	ประเภท	 ได้แก	่ 

1)	กลยุทธ์	SO	เป็นกลยทุธ์ทีเ่กดิจากการเอาจดุแขง็ขององค์กรไปรวมกบัโอกาสทีด่จีากภายนอกทีเ่หมาะสมกนั 

2)	กลยุทธ์	WO	 เป็นกลยุทธ์ที่จะลดจุดอ่อนของตนและเพื่อที่จะน�าเอาโอกาสที่ดีข้างนอกมารวมกับจุดอ่อน 

ในองค์กรที่ตรงกันเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์	 3)	 กลยุทธ์	 ST	 เป็นกลยุทธ์ที่เอาจุดแข็งขององค์กรมาจับคู ่

กับภัยคุกคามจากภายนอกเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามนั้นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและลดปัญหาที่เกิดขึ้น	4)	กลยุทธ์	

WT	เป็นกลยุทธ์ที่จับคู่กันระหว่างจุดอ่อนขององค์กรกับภัยคุกคามจากภายนอกที่ตรงกันเพื่อพยายามที่จะลด

ทอนปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในและภัยคุกคามจากภายนอก	ซึ่งจะมีทางเลือกที่จะสู้เพื่อความอยู่รอดหรือไม่ 

ก็หลบหนีหรือเลิกกิจการ

	 	 2.2	 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	ประกอบด้วย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค	์

ประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ	์ตัวชี้วัด	และมาตรการ	โดยมีกลยุทธ์ทั้งหมด	9	กลยุทธ	์ได้แก่	กลยุทธ์ที่	1	จัดท�าฐาน

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	2	พัฒนากระบวนการจัดท�าแผนงานวิชาการโดยเน้น

การมีส่วนร่วม	กลยุทธ์ที	่3	จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	4	พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน

พัฒนาวิชาการ	กลยุทธ์ที	่5	พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมค่านิยมรักการเรียน	กลยุทธ์ที	่6	พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ	กลยุทธ์ที่	7	จัดระบบเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	8	

พัฒนาระบบการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานวิชาการ	กลยุทธ์ที่	9	พัฒนาระบบประกัน	คุณภาพ

ภายใน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนางานวิชาการจ�าเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบจึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Drucker	 (2005,	p. 96)	กล่าวว่า	กระบวนการบริหารงานวิชาการ

ประกอบด้วย	1)	การวางแผน	(Planning)	2)	การจัดองค์การ	(Organizing)	3)	การน�า	(Leading)	และ	4)	การ

ควบคมุ	(Controlling)	สอดคล้องกบั	Chester	(1996,	p. 118)	ได้ศกึษาการบรหิารงานด้านวชิาการของผูบ้รหิาร

การศึกษา	ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา	ผลการวิจัยพบว่า	พฤติกรรมที่ท�าให้การบริหารงานวิชาการมีสมรรถภาพ	

สงูคอืมีการส่งเสรมิให้ครมูคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้	เช่น	การส่งเสรมิให้ครใูช้เทคนคิการสอนหลากหลายวธิี 

สุนิรันดร์	รุ่งเรืองรณชัย
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ให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพื่อให้ครูคุ้นเคยกับวิธีการสอนแบบต่าง ๆ	

และจดัให้มกีารอบรมความรูเ้กีย่วกบัวชิาการศกึษาเพิม่เติมแก่คร	ูส่งเสริมให้ครอู่านหนงัสอืหรอืบทความเกีย่วกบั 

วิชาชีพครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน	

 3. ผลการประเมนิกลยทุธ์การบรหิารงานวชิาการส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร 

	 	 3.1	 ผลการตรวจสอบวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 ประเด็นกลยุทธ์	 กลยุทธ์	 ตัวชี้วัดและ 

มาตรการของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าการบวนการพัฒนากลยุทธ์มีความเหมาะสม	ซึ่งได้แก่	 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการจากผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ	การสัมภาษณ์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ 

การบริหารงานวิชาการจากผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติ	(O-NET)	สูงที่สุด	การยกร่างกลยุทธ์โดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์	 

และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์	 ท�าให้ได้กลยุทธ์ท่ีดีสามารถน�าไปใช้พัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาได้	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 แผนพัฒนา 

การศกึษาของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก�าแพงเพชร	เขต	1	(พ.ศ.	2559-2562)	และแผนพฒันา 

การศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	เขต	2	(พ.ศ.	2559-2562)	

	 	 3.2	 ผลการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชร	 พบว่า	 วิสัยทัศน	์ 

พันธกิจ	เป้าประสงค์	และประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	และมาตรการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด	ทั้งนี้ 

เป็นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ	 วิพากษ์วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 และประเด็นกลยุทธ์	 กลยุทธ์	 

ตวัชีว้ดั	และมาตรการของกลยุทธ์ทีพ่ฒันาขึน้	และวินจิฉัยกระบวนการทีม่าของกลยทุธ์อย่างครบถ้วนสมบรูณ์	

	 	 3.3	 ผลการประเมินความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์	 ของกลยุทธ ์

การบรหิารงานวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของจงัหวดั

ก�าแพงเพชร	พบว่า	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	และประเด็นกลยุทธ	์กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	และมาตรการส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่ากลยทุธ์ทีพั่ฒนาขึน้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาของจังหวดัก�าแพงเพชรอย่างแท้จรงิ	เนือ่งจากผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูจากโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษาของจังหวัดก�าแพงเพชรท้ังหมด	ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาให้ข้อมูลก็เป็นคนในจังหวัดก�าแพงเพชร	

และปฏบิตังิานอยูใ่นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาทัง้สิน้	ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้ข้อมลูในการตรวจสอบ

กลยุทธ์ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดก�าแพงเพชรเกือบทั้งหมด	 สอดคล้องกับ	

ณฏัฐพนัธ์	เขจรนันทน์	(2552,	น.	45)	กล่าวว่า	การประเมนิกลยทุธ์เป็นงานส�าคญัทีม่ผีลต่อเนือ่งถงึความส�าเรจ็

หรอืความล้มเหลวของกลยทุธ์	ซึง่จะให้ผลโดยตรงกบัการด�ารงอยูข่ององค์การ	ดังนัน้ผูบ้รหิารจะต้องการท�าการ

Suniran	Rungrueangronnachai	
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ประเมินกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ท่ีก�าหนดข้ึนเหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ขององค์การ	

การที่ผู้บริหารจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ใดมาใช้ในการด�าเนินงานจะต้องท�าการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของ

แต่ละทางเลือก	เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นจะเกิดประโยชน์แก่องค์การสอดคล้องกับ	Deming	(2000,	p. 86)	

กล่าวว่า	การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าตรงตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่	และปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด

สุนิรันดร์	รุ่งเรืองรณชัย
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