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บทคัดย่อ 

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 8 ด้านของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาดอยตุง สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
และประสบการณ์การท างานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 9 คน ครู จ านวน 83 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
เครจซี่ และมอร์แกน จากประชากรที่เป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง จ านวน 120 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 92 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครู ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก รองลงมาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วน
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมแพน จ าปาหวาย (254, น.90) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านการ
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นิเทศภายใน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีสภาพการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การบริหาร  งานวิชาการ  โรงเรียน 
 
Abstract 

Administration work technical education of the school in Doi Tung Educational 
Quality Development Network, under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 
3. Borders have the objective,1)  for study 8 works technical side administrationin Doi 
Tung Educational Quality Development Network, under Chiangrai Primary Educational 
Service Area Office 3,be development course school side,development learning 
process side,measurement side evaluates the comparison transfers the school – 
record,research side for develop education quality,development mass media 
innovation side and pour to swell out beat for the educations,development place 
learning side,a side something education supervision and development quality 
assurance side with in the school. 2 )  for compare with work technical administration 
of the schools in Doi Tung Educational Quality Development Network, under Chiangrai 
Primary Educational Service Area Office 3. Borders separate to follow education level 
, a position and the experience in the work.  The sample that use in the education this 
time , compose school executive , 9 persons amounts , 83 amount person teachers , 
be total 92  persons , by fix sample size follows the table of Krejcie& Morgan , from 
the people who is the executive and a teacher in , 120  persons amounts , get 92 
persons samples , by the way randoms easily , A tool that use in the research , be 
scale questionnaire about the Doi Tung Educational Quality Development Network, 
under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3.value and like , the end 
closes.  The statistics that use in the research for example ,  frequency distribution , 
percentage value , the average and the part deviate the standard.   

The results showed that : the most respondents was graduation in 
Bachelor,sdeger,the most respondents had experienced between 10- 20 years. The 
comparison all of Academic Affairs Administration of school in Doi Tung Educational 
Quality Development Network, under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 
3 was made at much level. Given the income that Pedagogical Practice was made at 
much level. Subordinate,Internally Quality Controlling Practice was made at much 
level. Finally,Media –  Innovation and Technology Development was also made at 
much level. This is consistent with the research of SompanChampawai(1991, p.90) was 
studied The Academic Administration of Extention Education School in Khonkaen 
Primary Education Service Office,the results showed that there are 7 side of academic 
affairs administration were Curriculum Administration,Pedagogical Practice,Material 
Equipment and teaching materials,Assessment and Eveluation,Library 
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Development,and Internally Quality Controling Practice was made at much level. The 
school with different sizes had different academic administration. 
Keywords: administration, technical work, school   
 
บทน า 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้และระบบบริหารการศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนนักวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็ยอมรับกันว่าเป็น
งานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทุกประเภท ในโรงเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา ความสามารถของผู้บริหารงานวิชาการจึงเป็นกระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุดในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จหรือล้มเหลว
อยู่ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจใน
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา เข้าใจทิศทางและแนวทางที่จะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา (พนม พงษ์ไพบูลย์ , 2543, น.9) นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายัง
เป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น า วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม จึงจะน าไปสู่การจัดการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น.7) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดรูปแบบการศึกษาขึ้นใหม่เพ่ือน าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ทั้งนี้ให้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 39) 
 การกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษา เป็นการกระจายภารกิจอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจในการบริหารงาน จากระดับกระทรวงลงไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 
 การวางแผนบริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนของตน และรู้จักวางแผนยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุมการบริหาร 4 งาน 
โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นงานสนับสนุนส่งเสริมให้งานวิชาการบรรลุจุดหมาย
ได้ดียิ่งขึ้น การบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
คือ นักเรียน บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี 
เป็นคนเก่ง และมีความสุข งานวิชาการจะเป็นงานที่ท าให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยตรง (จันทรานี สงวนนาม, 2545, น.140) 
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 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานส าคัญและเป็นหัวใจของการ
บริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
เป้าหมาย และมาตรฐานที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
 ในศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  
3 แตกต่างกัน ทั้งด้านบริบททั่วไปของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูงติดแนวชายแดน และบางโรงเรียนตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชนที่มีความเจริญ ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์บริหารงานแตกต่างกัน มีการโยกย้าย
บ่อย ครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงตามวิชาเอก นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่สอนแล้วครูยังมีภาระงานอ่ืนๆ 
อีก จึงท าให้มีผลกระทบต่อการสอนของครู นักเรียนที่เข้ามาเรียนเป็นชนเผ่าและอาศัยอยู่ตามแนว
ชายแดน มีปัญหาด้านการสื่อสาร อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ
บางโรงเรียนมีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET ไม่ผ่านขีดจ ากัดล่าง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในกลุ่มเครือขา่ยพัฒนาการศึกษาดอยตุงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย พัฒนา
การศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุงสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 120 คน  หาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ 
เครจซี่ และมอร์แกนได้จ านวน 92 คนประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน ครู จ านวน 
83 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายปิด 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมเป็นแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
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 ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  
8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อยมาก 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง และผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2.  น าเครื่องมือวิจัยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการสุ่มที่เป็นครู ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
50 คน มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าของ Cronbachซึ่งได้ค่า 
alpha = .97 
 3. น าแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง โดยวิธีการน าแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 4. น าข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ตอบและน าเสนอข้อมูล 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อย
ละ น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ ายพัฒนา
การศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ 8 ด้าน โดยใช้ค่าสถิติหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สรุปผลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.04 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
11.96 ตามล าดับ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 9.78 และเป็นครู คิดเป็นร้อยละ 90.22  
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.35 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.52 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 14.13 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3 
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 เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  และสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ล าดับสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนางานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้พบว่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
จัดการเรียนการสอน โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระกิจกรรม อยู่ในระดับมากส่วนล าดับสุดท้ายคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลนักเรียน
ตามสภาพจริงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากส่วนล าดับสุดท้ายคือ การประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า สถานศึกษาของท่านสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เป็นประโยชน์และความส าคัญของการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ 
สถานศึกษาของท่านมีการก ากับ ติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จัดแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ จัดให้มีจ านวนวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้
บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ผลิตและใช้สื่อ อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้อย่างพอเพียงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
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 ด้านการนิเทศการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสถานศึกษา
ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายมีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
นิเทศในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ น าผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับ
สุดท้ายคือ มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  อยู่ในระดับปริญญาตรีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครู  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  10 – 
20 ปี การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมแพน จ าปาหวาย (2542, น.90) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านการนิเทศภายใน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น อยู่ในระดับ
มาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนางานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการวิจัย
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษาสร้าง
ความตระหนักแก่บุคลากรให้เป็นประโยชน์และความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับ
มาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จัดแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอกับการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้บุคลากรใน
สถานศึกษา เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการผลิตและใช้
สื่อ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้อย่างพอเพียงและสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการนิเทศการศึกษาพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ มีการ
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
การด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ส่วนล าดับสุดท้ายคือ มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดอาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือกระทั่งทุก
ภาคส่วนมองเห็นและตระหนึกถึงความส าคัญของการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 แม้จะอยู่ห่างไกลตัวเมืองอีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ชายแดน แต่บุคลากรทั้งหมดในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องก็ให้ความส าคัญและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรับทราบนโยบายต่างๆ เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร ฟุ้งเฟ่ือง (2541, น.73-75) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนได้มี
การก าหนดเป้าหมายและมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน มีความพร้อมในเรื่องของหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร มีความพร้อมส าหรับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของวัสดุการเรียนการสอน ตลอดถึงการส่งเสริมการน าไปใช้ มีห้องสมุดเป็น
สัดส่วน และได้รับการสนับสนุนการจัดท าหนังสืออย่างเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพ่ือช่วยปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู รวมทั้งมีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของ
หลักสูตร 
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