56252304 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา
จิร พิพ รรธ ธรรมแท : การบริ หารวิ ชาการที่ สง ผลตอ การจั ด การศึ กษาในสถานศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 8. อาจารยที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ : ผศ.ดร.วรกาญจน สุข สดเขี ยว และ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์. 135 หนา
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงคเ พื่อทราบ 1) การบริ หารวิชาการในสถานศึกษาสัง กัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 3) การบริ ห ารวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ กษาสั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มั ธยมศึ กษา เขต 8 กลุ มตั วอย า งคื อ โรงเรี ย น 48 โรงเรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผูใหขอมูล สถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาหรื อผูปฏิบัติงานแทน
1 คน รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครู
จํานวน 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
ตามแนวคิ ดของกระทรวงศึ กษาธิการ และการจัด การศึกษาตามหลั กเกณฑข องสํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สถิติ ที่ใ ชในการวิเ คราะห ขอมู ล คือ ค าความถี่ ร อยละ คามั ชฌิ ม
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลวิจัยพบวา
1. การบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึกษาในสถานศึกษาสั ง กั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 8 โดยภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมั ช ฌิ ม เลขคณิ ต มากไปหาน อ ยดั ง นี้
1)การแนะแนวการศึกษา 2)การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 5)การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6)การนิเทศการศึกษา
7)การพัฒนาแหลงการเรียนรู และ 8)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยเรียงลํ าดับจากมัช ฌิมเลขคณิต มากไปหาน อยดัง นี้ 1)ผูเรีย นมีสุข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 2)ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 3)ผูเรีย นมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
4)ผูเรียนคิดเปนทําเปน และ5)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. การบริหารวิชาการสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนไมสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา...................................................
ปการศึกษา 2557
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ........................................... 2. ..........................................

ง

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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

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
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ได โ ดยความอนุ เ คราะห แ ละความกรุ ณ าอย า งยิ่ ง จาก
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. วรกาญจน สุ ข สดเขี ย ว อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มั ท นา วัง ถนอมศัก ดิ์ อาจารยที่ ป รึก ษาวิทยานิพนธ ร วม และอาจารย
ดร. สําเริง ออนสัมพันธุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ สนับสนุนชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ
ในการศึกษาวิจัยเปนอยางดีตลอดมาจนวิทยานิพนธสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ธี ร ศั ก ดิ์ อุ น อารมณ เ ลิ ศ นายวิโ รจน ไชยภั ก ดี
นายนุชา สระสม นางขวัญจิรา เจกภูเขียว และนางสาวชลกานต เบญจวงศ ที่ ก รุ ณ าตรวจสอบ
แกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ไดอํานวยความสะดวกและใหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุก ทานที่ ใหความรูและแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่ อนนัก ศึกษาภาค
วิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 33/1 ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการศึกษาวิจัย
ดวยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ คุ ณ แม น อ งชาย สมาชิ ก ครอบครั ว ธรรมแท และครอบครั ว
ทุกขเปลื้อง ทุกทานที่เปนกําลังใจชวยดูแลดวยดีเสมอมา
คุณความดีและคุณประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแตบิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรูสั่งสอนอบรมดวยความปรารถนาดีตลอดมา
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