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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2555 
จ านวน 67 เล่ม โดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย พบว่า เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท าวิทยานิพนธ์มากที่สุด
คือเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาปีที่มีการพิมพ์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
มากที่สุดได้แก่ พ.ศ. 2548 2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ มีเนื้อหาที่พบมากที่สุดได้แก่ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจั ยที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง  ชนิดของเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ การหา
ค่าความเที่ยงตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผลประเมินผล
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 ข้ันตอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีกระบวนการ 
12 ขั้นตอน การนิเทศการศึกษามีกระบวนการ 9 ขั้นตอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีกระบวนการ 11 ขั้นตอน และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ผลการสังเคราะห์
ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด สภาพปัญหา การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุดถึง
มาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ค าส าคัญ: วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
 The purpose of this study was to synthesize 67 theses on academic affairs administration as master 
of educational degree in educational administration Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University during the 
years 2544 to 2555, volume 67 numberones. The research instrument was the recording form of research 
characteristics. The data were analyzed by content analysis. Research findings were as follows: 1) The most 
popular fields of study on the theses ofacademic affairs administrationwere the internal quality assurance 
system and the educational standard.The most research papers on academic affairs administration were done 
in the B.E. 2548.  2) The contents of synthesized research were mostly found:  the development of internal 
quality assurance system and the educational standard.In most studies, the population and the sample of the 
administrators were employed. For techniques of sampling, the purposive sampling technique was used the 
most. There were 35 research papers. The type of instrument used the most was the questionnaire. The 
assessment of research tools used the mostwas validity. The statistic mostly used for analyzing data were 
mean and standard deviation. 3) The results of the study on academic affairs administration were synthesizedto 
6 issuesconsisted of the development of institution curriculum,the evaluation and the transformation process, 
thedevelopment and the promotion oflearning resources, the educational supervision, the internal quality 
assurance system and the educational standard and the development and the implementation of educational 
technology.  In conclusion, the results of synthesis of the results of the thesis were the overall procedures was 
rated at a high level to the highest level, the problem was rated at least level to high level, the suitability was 
rated at a high level to the highest level and the feasibility was rated at a high level to the highest level 
Keywords: Theses on Academic Affairs Administration 
 
 

1. บทน า 
 วิทยานิพนธ์ คืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นงานวิจัยที่มี
กระบวนการวิจัยที่มีความซับซ้อนและศึกษาเฉพาะด้าน
อย่างลุ่มลึกกว่างานวิจัยทั่วไป สอดคล้องกับกูด [1] บุญชม 

ศรีสะอาด [2] และศรีสุดา ปรุงหอม [3] อีกทั้ง
วิทยานิพนธ์ยังมีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการแสดงออกถึงภูมิรู้ของผู้
ศึกษาว่า ได้ผ่านขั้นตอนของการวางแผน ศึกษาวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และเรียบเรียงองค์ความรู้
ถ่ายทอดสู่สาธารณะได้อย่างน่าสนใจ [4] ดังนั้น
ผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์จึงเป็นองค์ความรู้อันเป็นข้อ

ค้นพบจากกระบวนการวิจัยที่ลุ่มลึก  น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  
 ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะมีวิทยานิพนธ์เป็น
จ านวนมาก และในหลายมหาวิทยาลัยจะมีการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เหล่านั้น เพราะการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์
นั้นคือกระบวนการที่จะน าองค์ความรู้จากงานวิจัย
ทั้งหลายออกมาได้นั้น กระบวนการส าคัญคือการน า
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์มาสังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งหลายมาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ซึ่งนงลักษณ์ วิรัชชัย [5] กล่าวว่า หาก
นักวิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในอดีตไว้
ด้วยวิธีการมีระบบ ย่อมสามารถน าผลของการสังเคราะห์
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งานวิจัยนั้นมาเป็นฐานและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ด้วยระบบเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งต้นศึกษางานวิจัยเรื่อง
แรก  
 ใ นทุ กมหา วิ ทย าลั ยที่ เ ปิ ด ก า รสอนหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา จึงมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์โดยจะ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหา เกี่ยวกับประเด็นข้อมูล
พื้นฐานของงานวิจัย เนื้อหาของงานวิจัยและผลงานวิจัย
ของวิทยานิพนธ์ เหล่านั้น  ด้วยว่ า  การสั ง เคราะห์
วิทยานิพนธ์นั้นมีความส าคัญยิ่ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และแนวทางในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในรุ่นต่อไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีได้มี
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา และได้มาซึ่งผลการวิจัยอันสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาได้  ซึ่งวิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นับตั้งแต่เล่มแรกในปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ. 2555 มีจ านวน  
351 เล่ม และยังไม่มีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เหล่านี้  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อมีวิทยานิพนธ์จ านวนมาก  
จ าเป็นต้องมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์   
 เนื่องจากวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีจ านวนมากและมีประเด็นเนื้อหาที่
หลากหลาย อีกทั้งในการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์นั้น  
จ าเป็นต้องเลือกวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นเดียวกันมา
สังเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้มุ่งที่จะสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้าน
การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงาน
วิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ
ต่อการบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จ า เป็นต้องมีสาระความรู้ และสมรรถนะเรื่ อ งการ
บริหารงานวิชาการ [6] อีกทั้งการบริหารงานวิชาการถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วน
ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งาน
วิชาการด า เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน [7] ซึ่งในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้ระบุว่ามีปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการคือ เรื่องการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม [8] ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ด้านการบริหารงานวิชาการ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อท่ีจะได้องค์ความรู้และเป็นแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการ อีกทั้งให้นักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหาร งาน
วิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2555 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 หน่วยในการศึกษา 

 ประชากรในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง 
พ.ศ. 2555 จ านวน 67 เล่ม  
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3.2 ประเด็นที่ศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นไปที่การสังเคราะห์

วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยผู้วิจัยท าการ

สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ซึ่งมีประเด็นที่จะศึกษาจากวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม คือ 

1) ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ได้แก่ ชื่อเรื่องวิจัย ปีที่พิมพ์ 

2 ) ข้อมูล เกี่ ยวกับกระบวนการของงานวิจั ย ได้แก่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื้อหางานวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื ่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย ได้แก่ ผลการวิจัย

ด้านการบริหารงานวิชาการทั้ง  6 งานคือการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและการ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และการ

พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายและปัญหาที่จะใช้ศึกษา โดย
ผู้วิจัยมุ่งประเด็นไปที่การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการ จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีสาระความรู้และสมรรถนะเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ [6] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดปัญหา
ที่จะใช้ศึกษาไปที่การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 -2555 ว่ามี
ผลการวิจัยโดยรวมเป็นอย่างไร 

 4 .2  ก าหนดขอบเขตของงานวิ จั ยที่ จ ะน ามา
สังเคราะห์ ซึ่งในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการ
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ของอุทัย บุญประเสริฐ [9] วิศิษฐ์ ชาญสุข[10] กมล 
ภู่ประเสริฐ [11] ชุมศักดิ์ อินทร์ลักษณ์ [12] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[13] รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ [7] และสมิทและคณะ(Smith and others) 
อ้างอิงจาก ธีระพร อายุวัฒน์ [14] สรุปเป็นขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ 6 งาน คือ 1)การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การวัดผลประเมินผลและการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 3) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 6) 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.3. สืบค้นและคัดเลือกงานวิจัยที่จะใช้ศึกษา โดย
ผู้วิจัยได้ส ารวจและเก็บรวบรวมเอกสารงานวิจัยซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตร 
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 
2544 – 2555 ได้งานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามก าหนด  
จ านวน 67 เล่ม  
 4.4 วิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้วิจัย
ศึกษางานวิจัยอย่างละเอียดอีกครั้ง และจดบันทึกในแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมเสร็จแล้วไปวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ค่าความถี่
และร้อยละอีกทั้งด าเนินการการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งผู้วิจัย
ใช้ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
 4.5 เมื่อได้ผลการสังเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปผล 
การสังเคราะห์และน าเสนอผลการสังเคราะห์ 
 

5.สรุปผล 
 5.1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย พบว่า วิทยานิพนธ์ด้าน
การบริหารวิชาการ เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท า
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วิทยานิพนธ์มากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีจ านวน 18 
เล่ม ส่วนปีที่ทีการพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหาร
วิชาการจ านวนมากที่สุดนั้น ได้แก่ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2550 ซึ่งแต่ละปีมีจ านวน 9 เล่ม   
 5.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับเนื้อหาของงานวิจัย  พบว่า  
วัตถุประสงค์ที่มีการท าวิจัยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ มี
จ านวน 7 เล่ม เนื้อหาที่ท าการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์นั้น
มากที่สุด ได้แก่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา มีจ านวน 23 เล่ม  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่พบมากที่สุดได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีจ านวน 56 เล่ม วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบเจาะจง มีจ านวน 35 เล่ม  
จ านวน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยมากที่ สุ ด ได้ แก่             
มีเครื่องมือ 2 ชุด มีจ านวน 28 เล่มชนิดของเครื่องมือที่
น ามาใช้  ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถาม         
มีจ านวน 62 เล่ม  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย  มากที่สุดได้แก่  ความเที่ยงตรง มีจ านวน 67 
เล่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีจ านวนประเด็นละ 57 เล่ม   
 5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย พบว่า การบริหารงาน
วิชาการประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี
กระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผล ประเมินผลและการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 
ขั้นตอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มี
กระบวนการ 12 ขั้ นตอน การนิ เทศการศึกษามี
กระบวนการ 9 ขั้นตอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษามีกระบวนการ 11 
ขั้นตอน และการพัฒนาและใช้สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ผลการสังเคราะห์
ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด สภาพปัญหา การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดถึงมาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

6.อภิปรายผล 
 จากการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 6.1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย จากการสั งเคราะห์
วิทยานิพนธ์พบว่า วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารวิชาการ 
เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท าวิทยานิพนธ์มากที่สุดคือ 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภนา สุดสมบูรณ์ 
[15] ที่กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตราที่ 47  ระบุให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  และตามมาตรา 
18(2) กล่าวว่า  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ ก าหนดในหลักสูตรขั้ นพื้ นฐาน ดั งนั้ น
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -2555 จึงมีนิสิตของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา เลื อกท า
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของงานวิจัย พบว่า
วัตถุประสงค์ที่มีการท าวิจัยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ  เนื้อหา
ของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์นั้น ประเด็นที่พบมากที่สุด
ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยมากที่สุดได้แก่ การเลือกแบบเจาะจงซึ่งต่างจาก
งานวิจัยของฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ [16] ที่กล่าวว่าการสุ่ม
ที่ ใช้ ในวิทยานิพนธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณโดยมาก
มั กสุ่ มแบบหลายขั้ นตอน หากแต่ ในวิ ทยานิพนธ์           
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ของสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยานั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่น าเสนอ
แนวทางในการบริหารการศึกษาซึ่งจะแบ่งขั้นตอนเป็น    
การสร้างแนวทางการบริหาร ขั้นตอนการหาความ
เหมาะสมของแนวทาง และขั้นตอนการหาความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหาร  ซึ่งในสองขั้นตอนแรกจะใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้งสิ้น เนื่องจากต้องการผู้ที่มี
ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 จ านวนเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่           
มีเครื่องมือ 2 ชุด ชนิดของเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัย
นั้นมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ ความเที่ยงตรง 
และ ความเชื่อมั่น และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก
ที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ [16] ที่กล่าวว่าสถิติ
ที่ ใช้ ในวิทยานิพนธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น เป็นสถิติที่
สามารถใช้อธิบายข้อมูลได้ดี เพราะค่าเฉลี่ยสามารถบอกได้
ว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเหมือนกันโดยรวมเป็น
อย่างไร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถบอกได้ว่า ผล
การศึกษากลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็นนั้น มีค่าความ
แตกต่างโดยเฉลี่ยเป็นอย่างไร เพราะถ้ายิ่งมีค่ามากเท่าใด  
ย่อมบอกได้ว่าแต่ละข้อมูลนั้นมีความต่างกันมาก ดังนั้น
งานวิจัยส่วนใหญ่จึ งใช้สถิติทั้ งสองนี้ ในการอธิบาย
ผลการวิจัย 
 6.3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้ วย การพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษามี
กระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผล ประเมินผลและการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 ขั้นตอน  
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีกระบวนการ 12 
ขั้นตอน การนิเทศการศึกษา มีกระบวนการ 9 ขั้นตอน   
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษามีกระบวนการ 11 ขั้นตอน และการพัฒนาและ

ใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน 
ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด สภาพปัญหา การด าเนินงาน
อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงมาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาพรรณ 
จงพิพัฒนสุข [17] ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544-2548 จ านวน 32 ฉบับ และงานวิจัยของ
โสภนา  สุดสมบูรณ์ [15] ที่ได้สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้
คือ งานวิชาการที่ส าคัญในสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา ด้วยงานดังกล่าวนี้ถ้าได้ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้สถานศึกษา
นั้นมีคุณภาพตามไปด้ วย สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [18] กล่าวว่า งาน
วิชาการถือว่า เป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่ง
จะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาอย่างทันที มีแนวทางใน
การนิเทศติดตาม ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานทั้งใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็นภารกิจหลักที่
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การสังเคราะห์งานวิจัย ที่โดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับเป็นไปได้ แสดงให้เห็น
ว่าทุกฝ่ายล้วนให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ
ทั้งสิ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อจะได้มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ 
 7.1.2 สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูควร
น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาของตน  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษา 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้สถิติ  การสั งเคราะห์อื่ น
นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ  เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการทั้งหมด 
 7.2.2 ควรส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาในด้านอื่น เช่น การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารการเงินและงบประมาณ  การบริหารทั่วไป  เป็นต้น 
เพื่อจะได้น าข้อค้นพบมาก าหนดเป็นแนวทางในการท าวิจัย
ของนักศึกษาต่อไป 
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