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56252304 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา 
 จิรพิพรรธ ธรรมแท : การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว และ       
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์. 135 หนา 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 3) การบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางคือโรงเรียน 48 โรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน      
1 คน รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครู 
จํานวน 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 288 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารวิชาการ
ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ค าความถ่ี รอยละ คามัชฌิม      
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 

ผลวิจัยพบวา 
1. การบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 8 โดยภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังน้ี                
1)การแนะแนวการศึกษา  2)การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  3)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
4)การพัฒนากระบวนการเรียนรู  5)การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)การนิเทศการศึกษา    
7)การพัฒนาแหลงการเรียนรู และ 8)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังน้ี 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 2)ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 3)ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 
4)ผูเรียนคิดเปนทําเปน และ5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

3. การบริหารวิชาการสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนไมสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม 

 
 
 
 

 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา...................................................        ปการศึกษา 2557 
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56252304 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD : THE ACADEMIC ADMINISTRATION / EDUCATIONAL MANAGEMENT  
 JIRAPHIIHAT THUMTHAE : THE ACADEMIC ADMINISTRATION AFFECTING  EDUCATIONAL 
MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8. 
THESIS ADVISORS : ASST.PROF.VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D., AND ASST.PROF.MATTANA 
WANGTHANOMSAK, Ph.D. 135 pp. 
  

The purposes of this research were to find 1) the academic administration of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 2) educational management of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 3) the academic administration affecting 
educational management of schools under Secondary Educational Service Area Office 8.         
The sample were 48 school of the Secondary Educational Service Area Office 8. The respondents 
were school directors, deputy school director, heads of academic subjects group and teachers, 
288 respondents in total. The research instrument was a questionnaire on the academic 
administration according to the Ministry of Education and educational management according to 
ONESQA. The statistics applied in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis 

 
 The findings revealed as follows: 
1.The academic administration of schools under the Secondary Educational Service Area 

Office 8, as a whole, was at a high level. In order priority 1) Educational Guidance                      
2) Measurement Evaluation and Transfer student results 3) Curriculum development                  
4) The development of the learning process 5) Media development, innovation and technology 
to education 6) Educational Supervision 7) Development Resources and 8) Research to improve 
the quality of education. 

2. Educational management of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 8, as a whole, was at a high level.  In order priority 1) Students with physical and mental 
health 2) Students morality ethics and values are desirable 3) Students are eager to know and 
learn continuously 4)The study was made and 5) The achievement of the students. 

3. The academic administration affected their educational management of schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 8, as a whole, 0.05 level at statistical significance, 
but Measurement Evaluation and Transfer student results not affecting educational management 
of schools under the Secondary Educational Service Area Office 8. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ สํ า เ ร็จ ได โดยความอนุ เคราะหและความกรุณาอยางยิ่ งจาก               
ผูชวยศาสตราจารย ดร .  วรกาญจน  สุขสดเ ขียว  อาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก                 
ผูชวยศาสตราจารย ดร . มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และอาจารย         
ดร. สําเริง  ออนสัมพันธุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ สนับสนุนชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ     
ในการศึกษาวิจัยเปนอยางดีตลอดมาจนวิทยานิพนธสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ  นายวิโรจน  ไชยภักดี         
นายนุชา  สระสม  นางขวัญจิรา  เจกภูเขียว และนางสาวชลกานต  เบญจวงศ ที่ ก รุณาตรวจสอบ
แกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ไดอํานวยความสะดวกและใหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรูและแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาค
วิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 33/1 ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการศึกษาวิจัย
ดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นองชาย สมาชิกครอบครัวธรรมแท และครอบครัว        
ทุกขเปลื้อง ทุกทานที่เปนกําลังใจชวยดูแลดวยดีเสมอมา  
 คุณความดีและคุณประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแตบิดา มารดา ครู 
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรูสั่งสอนอบรมดวยความปรารถนาดีตลอดมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




