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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

2) ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการท่ีสงผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ที่มีตอการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

จำนวน  276 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 3. การบริหารงานวิชาการสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  

2) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงานวิชาการ  

4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ  

6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 

85.60 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการ 
แหงการเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาท่ีนอกเหนืองานสอนมาก ดังน้ัน สถานศึกษาควรเพ่ิม
งบประมาณ ส่ือ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ  องคการแหงการเรียนรู  สถานศึกษา  ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of academic administration of educational 
institutions; 2) the level of learning organization of educational institutions; 3) academic 
administration affecting learning organization in educational institutions; and 4) problems 
and suggestions for academic administration and learning organization in educational 
institutions. The research samples were 276 administrators and teachers in educational 
institutions under the Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office  
2 derived by proportional stratified random sampling. The research instrument was  
a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression analysis 
and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Academic administration of educational institutions was at a high level in both 
overall and individual aspects. 
 2. Learning organization of educational institutions was at a high level in both 
overall and individual aspects. 
 3. Academic administration affected learning organization in educational 
institutions with statistical significance at .05 level in 6 aspects: 1) supervision and guidance; 2) 
development of media, innovations and technologies for education and learning sources; 
3) academic planning; 4) curriculum development; 5) academic support and coordination; 
and 6) the development of an internal quality assurance system and educational standards, 
accounting for 85.60% of variance explained. 
 4. Regarding problems and suggestions for academic administration and learning 
organization of educational institutions, it was found that institutions lacked teachers, 
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funding, media, and educational devices for learning and learning development. Teachers 
also had excessive workloads. Therefore, educational institutions should provide sufficient 
funding, media, and technology. Educational institutions should also encourage both 
internal and external collaborations in order to enhance their performance.  
  
Keywords: academic administration, learning organization, educational institution, primary  
  education 
 
บทนำ 
 การศึกษานับวามีความสำคัญกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันอยางย่ิง เน่ืองจากการจัด 
การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได 
อยางรูเทาทันการเปล่ียนแปลงตาง ๆ การศึกษาจึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนามนุษยและสังคม
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 
ตามหมวด 1 กำหนดบทท่ัวไปความมุงหมายและหลักการมาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และตามมาตรา 8  
“การจัดการศึกษาใหยึดหลักการดังน้ี 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคม 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเน่ือง
เปนการเปล่ียนแปลงองครวมทางการศึกษาท้ังแนวคิดโครงสรางกระบวนการจัดการศึกษาการปฏิรูป
การจัดระบบการศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545: 1)  
 การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนการบริหารจัดการคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือการสรางสรรคความรู ความสามารถของผู เ รียนใหมีความหลากหลายตาม 
ความตองการของผูเรียน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาท่ีจะตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสังคมแหงการเรียนรู และสรางคานิยมแบบประชาธิปไตย โดยมีจุดหมาย 
ที่จะทำใหการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบเปนการศึกษาเพ่ือสรางคน สรางงาน และสรางชาติในอนาคต
ตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุ  
ใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสรางองคความรูไดนั้น การเปนองคการ 
แหงการเรียนรูเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ
โดยอาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจใน 
เชิงระบบที่จะประสานสัมพันธเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบท่ีย่ังยืนตอการแขงขัน ทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนตลอดไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547: 96) สอดคลองกับ 
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ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001: 98) กลาววาโรงเรียนควรเปนองคการแหงการเรียนรู 
มากกวาองคการประเภทใด ๆ ทั้งน้ีเปนเพราะโรงเรียนเปนแหลงในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 
ใหเกิดกับบุคลากรทุกระดับใหมีการใฝรูใฝเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู การทำงานรวมกันเปนทีม 
รวมถึงการปรับปรุงความคิดและการทำงานอยางเปนระบบ วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม และ
เครือขายบรรยากาศท่ีสนับสนุนระบบการเอ้ืออำนาจ (empowerment) ใหแกบุคลากรในองคการ 
การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย การยอมรับในความแตกตางของบุคคลความเทาเทียมกัน 
ความมีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเองการกระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
แกปญหาไปสูผูปฏิบัติ 
 สำหรับในสถานศึกษาน้ัน การบริหารงานวิชาการเปนพันธกิจหลักของสถานศึกษาท่ีกำหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 
และกำหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนา 
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมแหงการเรียนรู  
และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสำคัญในพันธกิจนี้ อยางมุงมั่นและทุมเท เพราะงาน
วิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาสวนงานอื่น ๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหงาน
วิชาการและการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงคการศึกษา 
ที่กำหนดไว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 24) 
 ดังนั้น จากคำกลาวในขางตนจึงแสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการเปนองคประกอบ 
สำคัญในการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน จำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานท่ีสำคัญ และเปนภารกิจหลักใน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะเปนการบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียนโดยตรง สามารถ
สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน และความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในการนำ
สถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษา 
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือที่ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ
ทางการศึกษาอันจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร เกิดประสิทธิผล 
ของผูเรียน และเพ่ือเปนประโยชนตอสถานศึกษา ชมุชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 4. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการและการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร 
สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย  
1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 8) การสงเสริม สนับสนุน 
และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ 9) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษาและแหลงเรียนรู 
 2. องคการแหงการเรียนรู หมายถึง กระบวนการดำเนินการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการเรียนรู เปนเคร่ืองมือสำคัญเพ่ือกาว
ไปสูความสำเร็จขององคการ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคการคือ ระดับปจเจกบุคคล
ระดับกลุม และระดับองคการ ที่สมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูรวมกันและเรียนรูอยางมีพลังแลว 
ปรบัเปลีย่นตัวเองอยางตอเน่ืองในการพัฒนาใหดขีึน้เก่ียวกับการแสวงหาความรู การจดัการกับความรู 
การใชความรูเพ่ือความสำเร็จขององคการ และใชเทคโนโลยีเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูและผลิตผลงาน
ใหสูงสุด สรางความเปนเลิศแกองคการอยางย่ังยืน ประกอบดวย 1) พลวัตแหงการเรียนรู  
2) การปรับเปล่ียนองคการ 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 5) การใชเทคโนโลยี 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัย เร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
 ประชากร  
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,666 คน 
 กลุมตัวอยาง  
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง อำเภอบางแพ และอำเภอ 
ดำเนินสะดวก ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542: 84) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น 
ตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จำนวน 30 คน และครูผูสอน จำนวน 283 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 313 คน จากสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 
  

   
      
  

 
 

 

 55 500 10 94 
 49 473 9 89 

 25 193 5 36 
 31 340 6 64 

 160       1,506 30 283 
 1,666 313 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
และการเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา และกำหนดดัชนี 
 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  
ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 
 ขั้นท่ี 4 นำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงดาน
เน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-
1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 92 ขอ 
 ขัน้ท่ี 5 แกไขปรบัปรงุแบบสอบถามความคดิเห็นตามคำแนะนำของผูเชีย่วชาญ จำนวน 3 ทาน 
กอนนำไปทดลองใช 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability)  
 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน  
ทวีรัตน, 2546: 125) แบบสอบถามความคิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการไดคาความเท่ียง 
เทากับ 0.98 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดคาความเท่ียง
เทากับ 0.97 
 ขั้นท่ี 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพ่ือนำไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเครื่องมือสำหรับ 
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู 
ที่ปฏิบัติการสอน แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    
 ตอนท่ี 2   สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3   สอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
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 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 
 5   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 3   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอย 
 1   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ 
การบริหาร งานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 313 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 276 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.18 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage)  
 2.  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   
 3.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหง 
การเรียนรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r

xy
)  

 4.  การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis)  
 5. วิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.43, S.D.    
= 0.44) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52) รองลงมา ไดแก  
การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( x̄ = 4.48,S.D.    
= 0.45) และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด ( x̄ = 4.33, 
S.D. = 0.59) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 (n = 276) 

  X  S.D.   
1.  4.40 0.54  6 
2.  4.47 0.50  3 
3. 

 4.48 0.45  2 
4.    

 
 

4.41 
 

0.46 
 

 
 
5 

5.  
 

 
4.33 

 
0.59 

 
 

 
9 

6.  4.45 0.52  4 
7.  

 4.54 0.52  1 
8.   

 
 

4.38 
 

0.55 
 

 
 
7 

9.   
 4.36 0.54  8 

 4.43 0.44   
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(n = 276) 
  X  S.D.   

1.  4.56 0.51  1 
2.  4.43 0.50  4 
3.  4.48 0.53  3 
4.  4.49 0.53  2 
5.   4.40 0.52  5 
  4.47 0.45   

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄  = 4.47, S.D.  
= 0.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ดานพลวัตแหงการเรียนรูอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ดานการจัด 

การความรู ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.53) และดานการใชเทคโนโลยีอยูในลำดับต่ำท่ีสุด 

(  x̄ = 4.40, S.D.  = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับและลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 3 การบรหิารงานวชิาการทีส่งผลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรูของสถานศกึษา 
 คาสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธระหวางตวัแปรภายในของการบรหิารงานวิชาการ ซึง่มคีวามสมัพนัธ
ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .472-.825 และ 
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษา (Y

tot
) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง .635 -.858 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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 (X
1)  (X

2) 

 (X
3) 

  (X
4) (X 5)  

 
 (X

6) 

 (X
7) 

 
  (X

8) 
 

   (X
9) 

(Y tot
) 

 (X1) 1.000          

 (X2) .813** 1.000         

 (X3) .711** .723** 1.000        
   

 (X4) .572** .613** .685** 1.000       

 (X5)   825** 

 
 
 

.714** 

 
 
 

.722** 

 
 
 

.615** 
 
1.000      

 (X6) .776** .733** .759** .672** .769** 1.000     
 

 (X7) .577** .580** .545** .472** .547** .574** 1.000    
  

 (X8) .742** .698** .725** .612** .741** .736** .581** 1.000   
  

 (X9) .755** .747** .745** .666** .767** .781** .621** .819** 1.000  
 

 (Ytot) .821** .810** .766** .667** .790** .858** .635** .795** .847** 1.000 

**  .01 

ตารางที่ 4  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
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 การบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศและการแนะแนวการศึกษา (X
6
) การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู (X
9
) การวางแผนงานวิชาการ (X

2
) การพัฒนา

หลักสูตร (X
1
) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ (X

8
) และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (X
7
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการ

ถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.856 ซึ่งแสดงวา ดานการนิเทศ 

และการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 

การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมืองาน

ดานวิชาการ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาสงผลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

  

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

tot= 0.509 + 0.293 (X6) + 0.195 (X9) + 0.165 (X2) + 0.106 (X1) + 0.083 (X8) + 0.054 (X7) 

tot = 0.335 (Z6) + 0.234 (Z9) + 0.182 (Z2) + 0.126 (Z1) + 0.101 (Z8) + 0.061 (Z7) 
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(n = 276) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 6 48.145 8.024 265.465* .000 
Residual 269 8.131 0.030   

Total 275 56.276    
 b Beta SEb t Sig. 

 0.509  0.108 4.723* .000 
 (X6) 0.293 0.335 0.037 7.862* .000 

         
 (X9) 

 
0.195 

 
0.234 

 
0.040 

 
4.874* 

 
.000 

 (X2) 0.165 0.182 0.039 4.218* .000 
 (X1)  0.106 0.126 0.039 2.720* .007 

   
 (X8) 

 
0.083 

 
0.101 

 
0.036 

 
2.322* 

 
.021 

 (X7) 
 
0.054 

 
0.061 

 
0.027 

 
1.976* 

 
.049 

*  .05 
R = 0.925 R2 = 0.856 SEE. = 0.173 

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการ 
  แหงการเรียนรู 

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และ 
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สวนใหญเกิดจากบุคลากร
ครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู หรือครูสอนไมตรงกับสาขาท่ีจบ 
การศึกษามา และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สวนใหญ
เกิดจากขาดงบประมาณ ขาดส่ือ อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ดังน้ีขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยี 
ใหเพียงพอและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา คือ เพ่ิมงบประมาณ
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา 
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อภิปรายผล 
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการนิเทศและการแนะแนว 
การศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร  
ดานการสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมืองานดานวิชาการ ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู และดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา 
ดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา 
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน 
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยาง 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมพร พรมชินวงศ (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
การศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมท้ัง 12 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน ดานการวิจยั
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชมุชน ดานการประสานความรวมมอื
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอ่ืน และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคการหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับมากทุกดาน 
 2. ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานพลวัตแหงการเรียนรูอยูใน 
ลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการความรู ดานการเสริมอำนาจบุคคล ดานการปรับเปลี่ยน
องคการและดานการใชเทคโนโลยี ทัง้นีเ้น่ืองจากตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธ การจัดกระบวนการเรียนรู
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ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสราง 
องคความรู ไดนั้น การเปนองคการแหงการเรียนรู เปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ ใช พ้ืนฐาน 
ในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ โดยอาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน 
ตลอดจนมีความคิดความเขาใจในเชิงระบบที่จะประสานสัมพันธ เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบท่ีย่ังยืน
ตอการแขงขนั ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 96) 
ดังท่ี อภิชัย เทิดเทียนวงษ และคณะ (2547: 17) ที่กลาวไววา องคการแหงการเรียนรูคือ องคการท่ีมี
กระบวนการท่ีมุงเนนกระตุนเรงเราและจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมและขยายสมรรถภาพของตนเองและขององคการในการปฏิบัติ 
ภารกิจตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยรูปแบบของการทำงาน
เปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพ่ือใหเกิด
เปนความสามารถความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนตลอดไป สอดคลองกับธีรยุทธ จิ่มอาษา 
(2550: 101-103) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ระดับการเปนองคการแหง 
การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายดาน 
 3. การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก  
ดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
แหลงเรียนรู ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมืองาน ดานวิชาการ และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยจะสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยอภิปราย
ผลเปนรายดานดังน้ี 
   3.1  การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศและการแนะแนวการศึกษาสงผลตอ 
การองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาสรางความตระหนักใหแกครูและผูเก่ียวของ 
เขาใจกระบวนการนิเทศและแนะแนวการศึกษาภายในวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2553: 27) ท่ีกลาววาการนิเทศเพ่ือใหโรงเรียนพัฒนา
ตนเองจะตองดำเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
เพ่ือการนิเทศ การหาทางเลือกและตัดสินใจใชยุทธศาสตร การนิเทศ การกำหนดระยะเวลาและ 
การปฏิบัติงาน การจัดทำส่ือและเอกสารประกอบการนิเทศ การสรุปและรายงาน และการดำเนินงาน
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พัฒนากอนและหลังการพัฒนา พบวา ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชวิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน และการดำเนินการประเมิน เม่ือนำมาเปรียบเทียบกัน ครูลดการประเมินผล
การเรียนรูดวยแบบทดสอบนอยลง โดยไปประเมินตามแนวทางเลือกใหมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมี 
การประชุมรวมกัน สังเกตการสอนและการประเมินการใชขอมูลสะทอนกลับทันที จึงทำใหครูผูสอน 
นักเรียนเกิดความเขาใจในการประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางเลือกใหม 
   3.2  การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
และแหลงเรียนรู สงผลตอการองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สอดคลองกับกิดานันท   
มลิทอง (2548: 12-16) ที่ไดกลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบันเปน 
การนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียนหรือ
เปนสำคัญ เปนการเปล่ียนบทบาทของผูเรียนจากผูรับแตเพียงฝายเดียวมาเปนผูกระตือรือรน รวมถึง 
การมีสวนรวมในการเรียน ขณะเดียวกันผูสอนเปลี่ยนจากเปนจุดศูนยกลางของการเรียนการสอนมา
เปนผูคอยชี้แนะผูสนับสนุนใหความรวมมือและบางคร้ังจะเปนผูเรียนรูรวมไปกับผูเรียนดวย 
   3.3 การบริหารงานวิชาการดานการวางแผนงานวิชาการ สงผลตอการองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542: 4) ไดกำหนด
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 ที่เก่ียวของกับการวางแผนงานวิชาการไวดังน้ี 
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการวางแผนงานวิชาการมีบางประการดังน้ี มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผน
งานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง คือผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคการไดอยาง
มียุทธศาสตร เหมาะสมกับเง่ือนไขขอจำกัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เม่ือนำไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนา
อยางแทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสำคัญท่ีนำไปสูผลของการพัฒนาความสอดคลองของเปาหมาย
กิจกรรม และผลงานถือเปนคุณภาพ สำคัญท่ีนำไปสูการปฏิบตังิานท่ีมปีระสทิธิภาพสูง มคีวามคุมคา
และเกิดผลอยางแทจริงระดับคุณภาพ 
   3.4  การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร สงผลตอการเปนองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาท 
ในเร่ืองของหลักสูตรมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการจัดทำสาระของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน  
และตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมท้ังการประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหาตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว ดังน้ัน ครู อาจารยในสถานศึกษาจำเปนตองมีความรูความเขาใจใน 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนอยางดี จึงจะทำใหการจัดการศึกษาสามารถดำเนินไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาตฉิบบันีไ้ดตอไป และสอดคลองกบัณฏัฐกิา วอแพง (2548: 83) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย 
เขต 2 อยูในระดับมาก  
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  3.5 การบริหารงานวิชาการดานการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ 
งานดานวิชาการ สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทัง้น้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจใน 
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการได 
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถิ่น  
และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล สอดคลองกับสมพร พรมชินวงค (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอื่น
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและ
องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการบริหารงานอยูในระดับมาก และดาน 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ และหนวยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษา 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
   3.6  การบรหิารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพในและมาตรฐาน
การศึกษา สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกำหนดจุดหมายและหลักการของ 
การจัดการศึกษาท่ีตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสองบัญญัติวา ระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขอ 2 วรรคสองบัญญัติวา ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 
 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ไมสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาครูขาดความชำนาญในการจัด 
การเรียนการสอน ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดการใชส่ือประกอบการสอน และหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายภาระงานใหสถานศึกษาและครูมากมายท้ังงานเอกสาร การจัดแผนงาน และการจัดอบรม
ตาง ๆ ทำใหครูตองสละเวลาสอนเพ่ือไปปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลองกับดอกฝาย ทัศเกตุ 
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(2553: 58) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองแนวทางการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนขยายโอกาส อำเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน 
การปฏิบัติของผูบริหารท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด พบวา ผูบริหารตองหาวิธีการใหม ๆ แนวทางใหม ๆ และ
สรางสรรคในการปฏิบัติงานครู โดยใชเทคนิคดานการพูด และการสรางขวัญกำลังใจ ผูบริหารตอง
ยอมรับผลการปฏิบัติงานของครู โดยชื่นชมงาน ถึงแมวาคุณภาพงานจะต่ำ และเปดโอกาสใหครูได
ปรับปรุงแกไข ตองสงเสริมพลังอำนาจใหแกครู ซึ่งเปนกระบวนการจัดการภายในองคการ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะใหกับครู เน่ืองจากครูมีภารกิจดานงานอ่ืน ๆ อีกมาก จึงมีเวลาไมมากนักในการคิดวางแผน
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
 ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาคือ สวนใหญเกิดจาก
บุคลากรครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา คือ สวนใหญเกิดจากขาดงบประมาณ ขาดส่ือ 
อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยีใหเพียงพอ และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ เพ่ิมงบประมาณ 
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1 การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ควรเปดโอกาสใหครูในการสรางองคความรูทักษะการทำวิจัย การประยุกตใช การตระหนักถึง 
ทางเลือกที่เปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหดีขึ้น เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
ของครู 
  1.2 การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
แหลงเรียนรูสถานศึกษาจึงควรใหความสำคัญในการใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู เพ่ือใหเกิด 
การเรียนรูตอผูเรียนอยางจริงจัง เพ่ิมงบประมาณทรัพยากร ดานส่ือและเทคโนโลยีใหเพียงพอ 
ตอความตองการของผูเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
  1.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการใชเทคโนโลยีสถานศึกษา
ควรมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอรอันทันสมัย เขามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรูและเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการ
ไปสูเปาหมายรวมกันขององคการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
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  1.4 ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สถานศึกษาควรให 
ความสำคัญในการบริหารงานวิชาการ โดยพิจารณาจากดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู การวางแผนงานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากเปนปจจัยท่ีเปนองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ 
  2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  2.3 ควรศึกษากลยุทธการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
สรุป 
 การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการอยูระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายดาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพ
รวมและรายดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการนิเทศและการแนะแนว 
การศึกษา 2) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงาน
วิชาการ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ 
6) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 
85.60 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคกรแหง 
การเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาท่ีนอกเหนืองานสอนมาก ดังน้ัน สถานศึกษาควรเพ่ิม
งบประมาณ ส่ือ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 
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