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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 2)  ศึกษา
ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล และ 3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ                
ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้น คือ ขั้นศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล และ
ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 118 คน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ  แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1)  ระดับการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับการด าเนินการอยู่ในระดับมาก       
2)ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับปัญหาการ
ด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 3)แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแบ่งเป็น 
5 ด้าน 6 หลัก 15 รายการ  
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1) to study the level of good governance academic 
administration 2) to study the problem of good governance academic administration and 3) to study 
the solution guidelines for academic administration under good governance principles. The study was 
divided into two stages; the study of academic administration and the study of academic 
administration problems. The samples were 118 school administrators. The research instrument was 
questionnaire. The statistical data analysis were mean and standard deviation. Step 2 study the 
solution of good governance academic administration. The sample were 5 experts. The research 
instrument was a structured interview .The data was analyzed by content analysis. The findings of 
this study were as follows: 1)The academic administration according to good governance of school 
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administrators as whole was at the high level. 2)The academic administration problems under good 
governance principles of school administrators as whole was at the low level 3)The suggestions to 
solve the problems in academic administration under good governance principles were divided to 5 
aspects  6 principles and 15 lists  
Keywords : The academic administration, Good governance, School administrators 

 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้ใน
หมวด 5 มาตรา 39  มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้าน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวเป็นอิสระ
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวกและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
ซึ่งนักการศึกษาบางท่านเชื่อว่าการก าหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยท าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นอิสระ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [1]   
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
จัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 3 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศเรื่องการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีอ านาจการบริหารและ
จัดการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป [2] การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ
ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง[3]  

การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายและภารกิจ 17 งาน 
[4] จากการสังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
เห็นว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการควร
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้านดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการ
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ด้าน
การนิเทศ การพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน ซึ่ งครอบคลุมการ
ด าเนินการบริหารงานวิชาการ  
 การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มี
ความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้นโดยการออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้
ทุกกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่
ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่จึงควรน าหลักการ
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียก
กันว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร และ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน       
การบริหารทั่วไป [5] ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ส าคัญ
ของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือภาค
ประชาชน  เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติต่อกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
ตั้ งอยู่ ในความถูกต้องเป็นธรรม[6] ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 
6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า [7] 
 ประเทศไทยใช้เงินมากส าหรับการศึกษา ซึ่งแต่ก่อน
เคยคิดว่าการศึกษาไม่ดีเพราะมีการลงทุนน้อย แต่ตอนนี้
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เรื่องอย่างนี้ไม่เป็นความจริง ประเทศไทยไม่ใช่ลงทุนน้อย
เกินไป แต่เป็นการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดงออก
หลายอย่าง เช่น ระบบโรงเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้
คนต้องไปเรียนกวดวิชามากขึ้น  [8] ในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ประเทศไทยต้องมีการรื้อระบบ
การศึกษา  ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และทุ่มให้กับ
การจัดการศึกษาให้คนในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น โดยต้องมี
การกระจายอ านาจให้พ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี สิ่งส าคัญที่เราขาด 
คือ ขาดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา ฉะนั้น
โรงเรียนต้องมีความรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ท าอย่างไรให้คนดีและคนเก่งมาจัดการศึกษา ที่
ส าคัญต้องมีความโปร่งใสในการบรหิารและตรวจสอบได้” 
ฉะนั้น  ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ [9] 
 ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  ปัจจุบันประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ [10] จากสภาพ ปัญหาในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล แต่ยังประสบปัญหาในด้านคุณภาพ
การศึกษา จึงท าให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จากปัญหาดังกล่าวแสดงถึงภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารงานด้าน
วิชาการน้อยกว่าบริหารงานด้านอื่น ๆ และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ได้
มีการวิจัยการใ ช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมแต่ยังไม่มีการศึกษาเป็นรายด้าน 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาเห็นความส าคัญในการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

 2.2 เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 2 .3  เพื่ อศึ กษาแนวทางการแก้ ไ ขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวิธี 
ด าเนินการวิจัย  2 ข้ัน ดังนี ้
     ขั้นที่ 1  ศึกษาการบริหารงานวิชาการ และปัญหา
การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรประชากร ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 164 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของประชากรโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน [11] ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่
ค านวณได้ และท าวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก
เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ค านวณได้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 118 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนศึกษาขอบเขต เนื้อของการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดขึ้นโดยเป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
จ านวน 1 ชุด มี 2 ตอน  ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม ระหว่าง 0.60 -1.00 และได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
 ตอนที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและร้อยละ  
 ตอนท่ี  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 และปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2       
มาวิเคราะห์เป็นรายด้านและรายข้อ โดยการค านวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย ของคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ [12] 
    ขั้นที่  2 ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติดังนี้ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมน าวิชาการโรงเรี ยนในฝัน หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีผลงานวิชาการด้านหลัก  ธรร
มาภิบาล และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาไม่
น้อยกว่า 10 ปี  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5  คน ใช้    
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 
probability sampling) [13] ด้วยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์     
แบบมีโครงสร้าง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหาร งานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มาท าการวิเคราะห์
แนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน  และท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้ วย เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content Analysis) 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่าการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับมาก (= 4.28) เมื่อพิจารณาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (= 4.33) ด้านการ
จัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ (= 4.29) ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน (= 4.28) ด้านการจัด
สื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน (= 4.26) และด้านการ
นิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน( = 4.23) 
    4.2 ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 
โดยภาพรวมมีปัญหาการด าเนินการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย (= 2.42) เมื่อ
พิจารณาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย  คือ ด้านการจัดการหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ (= 2.64), และด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน (= 2.56) ส่วนด้านที่เหลือมีปัญหาการ
ด าเนินการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน
การสอน (= 2.40), ด้านการจัดการเรียนการสอน (= 2.29), 
และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (= 2.23) 
 4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้เ ช่ียวชาญได้ให้แนวทางการแก้ ไขปัญหา      
ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้  2 หลัก 2 รายการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4 หลัก 4 รายการ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน
การสอน 3 หลัก 3 รายการ ด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนา 
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การเรียนการสอน 3 หลัก 3 รายการ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 3 หลัก 3 รายการ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2  โดยภาพรวมมี
การด าเนินการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดการหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  และด้าน
การนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันหลายสถานศึกษามี
ความพยายามน าหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก   
ธรรมาภิบาลไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเพื่อให้
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
[14] ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมี
หน้าที่ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน  และเป็น
สถานศึกษาของรัฐ  มีการน าหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานวิชาการ
จ าเป็นต้องด าเนินการตามหลกัการหรือแนวทาง ธรรมาภบิาล
จึงจะเป็นการบริหารที่สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพ 
ปัญหา และความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์น าไปสู่
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียน และเป็นหลัก 
ประกันความส าเร็จในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 5.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมา 
ภิบาลของของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 โดย
ภาพรวมมีปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ และด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่วนด้านที่มีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน

ระดับน้อย คือ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างสูงยิ่งที่ต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนควรมีการสร้างความ
เข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคลทั้งในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในการที่จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ดีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างที่เป็น
แบบใหม่แนวใหม่ และแบบผสมผสานที่ไม่มีลักษณะ
เฉพาะที่ตายตัว ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับ
แนวคิดในการบริหารจัดการบูรณาการที่ เน้นการ
แก้ปัญหาและด า เนินการ สอดคล้องกับรายงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่ าง ๆ ส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่างานด้านอื่น [15] 
 5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบรหิารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ่พระนครศรีอยุธยา  
เขต  2 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง ผู้วิจัย
น าแบบสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มาท าการวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้อหา  (Content 
Analysis) สรุปได้ว่าผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลใน 
แต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านการจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ คือ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551(หลักคุณธรรม) , มีการประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ประเมินไปสู่การปรับปรุง (หลักความคุ้มค่า) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ก าหนดตัวผู้สอนให้ตรง
กับความรู้ความสามารถและความช านาญ ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น (หลักคุณธรรม), จัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารงานธุรการในช้ันเรียน
ประจ าปีทุกเดือน(หลักความโปร่งใส) 
 ด้านการจัดสื่อและวัสดุ เพื่อการเรียนการสอน 
ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การจัดท าบัญชี  เอกสารด้าน
การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้ถูกต้องเป็น
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ปัจจุบัน(หลักนิติธรรม), ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และทุนการศึกษา โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (หลักการมีส่วนร่วม) 
 ด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
ก าหนดแผนการการนิเทศของโรงเรียนและด าเนินการรับ
นักเรียนตามแผนที่ก าหนดอย่างโปร่งใส(หลักความ
โปร่งใส), มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร ด าเนินการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน(หลักความรับผิดชอบ)  
 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มี
การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทดสอบ(หลักนิติธรรม),จัดระบบสารสนเทศ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน
(หลักความโปร่งใส) 
 สอดคล้องกับชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ว่าหลักธรรมา  
ภิบาลกับการศึกษาการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารโรงเรียนผู้บริหาร
ต้องแสดงความสามารถในการบริหารงานวิชาการ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ลัพธ์สูงสุด ดังนั้นการบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารโรงเรียน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้
ความเช่ียวชาญในการน าเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการ
ต่าง ๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการ หรือมาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารงานวิชาการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
สถานที่ และปัจจัยแวดล้อม จึงจะประสบความส าเร็จ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน ท าให้เกิดการประหยัดการใช้
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ มีผลท าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น [16]   
 

6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  6.1.1.1 ครูควรน าผลการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการตามสภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.1.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภบิาลไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินการตามสภาพความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับประชากรวิจัยครั้งนี้ 
  6.1.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผล
การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการนิเทศก ากับติดตาม
โรงเรี ยน เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่อการด า เนินการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 
 6.1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.1.2.1 ครูควรน าผลการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการวางแผนในการด าเนินการตาม
สภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.2.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตาม 
หลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการด าเนินการตามสภาพ 
ความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรน าผล
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนการนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารงานวิชาการ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการ 
นิเทศการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 6.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2  
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