
51252708   :    สาขาการบริหารการศกึษา 

คําสาํคญั      :    การบริหารงานวิชาการ  

          วิภา  ทองหงํา  :  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร.   

อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ :  รศ. ดร. ศิริชยั  ชินะตงักรู  และ ผศ. วา่ท่ี พต. ดร. นพดล  เจนอกัษร. 383 หน้า. 
 

      การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร และ 3) ผลการยืนยนั

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร วิธีดําเนินการวิจยัประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 

การศึกษา วิเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนท่ี 2    

การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบ ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ       

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ อํานวยการ               

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูล ได้แก่  แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  แบบสอบถาม และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย(arithmetic mean)  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis) และการยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครโดยวิธีการชาติพนัธ์ุวรรณา (ethnographic future research : EFR)  

    ผลการวิจยัพบวา่ 

    1.  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ คือ 1) การประกนัคณุภาพการศึกษา 2) การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การนิเทศ

การศกึษา 4) การแนะแนวการศกึษา 5) การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และ 6) สือ่การเรียนการสอน 

    2.  ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 

องค์ประกอบทกุตวัมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยท่ีการพฒันาศกัยภาพ

การเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ       

สื่อการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการประกนัคณุภาพการศึกษา และมีความสมัพนัธ์โดยอ้อมกับ

การประกนัคณุภาพการศกึษาโดยสง่ผา่นการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

    3.  ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกบัทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดการวิจยั 
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   The purposes of this research were to determine : 1) the components of the academic 

administration in Bangkok Metropolitan Administration School 2) the model of  academic administration model  

in Bangkok Metropolitan Administration School and 3) result of confirmation  academic administration model  

in Bangkok Metropolitan Administration School. There were 3 steps of this research operation; 1) studying  the 

variable concerning the academic administration 2) developing instrument, collecting data  and analyzing 

data 3) developing model and evaluating model of  academic administration model  for Bangkok Metropolitan 

Administration School. The samples were 205 Bangkok Metropolitan Administration Schools. The respondents 

were school director , vice  academic director, head of academic department and school committee in each 

school. The instruments for collecting the data were semi-structural interview, questionnaires and 

opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, exploratory factor analysis, path analysis and ethnographic future research. 

  The results of this research found that : 

 1. The components of the model of academic administration in  Bangkok Metropolitan Administration 

School were 1) quality assurance 2) potential learning development of student 3) supervision 4) guidance        

5) educational participation and 6) instructional media 

 2. The components of the model of academic administration in  Bangkok Metropolitan Administration 

School were correlate to quality assurance, potential learning development of student, supervision, guidance, 

educational participation and instructional media affected  quality assurance and supervision, guidance, 

educational participation and instructional media which affected indirect to quality assurance to  potential 

learning development of student. 

 3. Result of confirmation  academic administration model  in Bangkok Metropolitan Administration 

School, 6 components of a model of administration in  Bangkok Metropolitan Administration School were 

found propriety, feasibility, accuracy , utility  and accordance with the theories and the research conceptual 

frameworks. 
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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก                 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ดร.หรรษารมย์  โกมุทผล และคณาจารย์ภาควิชา  

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากรทกุท่านท่ีกรุณาให้คําแนะนําช่วยเหลืออย่างดีย่ิง ผู้ วิจยั

รู้สกึซาบซึง้และ ขอกราบขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงูไว้  ณ  โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  คุณารักษ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์     

ดร.อ้อมเดือน  สดมณี ดร.สุวิทย์  มลูคํา ดร.มิ่งขวญั  กิตติวรรณกร และ ดร.ผกาวรรณ  นนัทวิชิต   

ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวุฒิทุกท่าน ผู้บริหาร

โรงเรียนและทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลและทดลองเคร่ืองมือซึ่งเป็นประโยชน์

อยา่งดีย่ิงสําหรับการทําวิจยั 

 ขอขอบพระคุณ ดร.กมลาศน์  ศรประสิทธ์ิ ดร.กัลยมน  อินทุสุต และเพ่ือนร่วมรุ่น 6        

ทกุทา่นท่ีให้คําปรึกษา ชว่ยเหลือแนะนํา และให้กําลงัใจให้งานวิจยัสําเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 

 ขอกราบขอบพระคณุมารดา ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝูงทุกท่านท่ีให้กําลงัใจในการทํางาน

วิจยัฉบบันีจ้นสําเร็จได้ 

 ผู้ วิจยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า งานวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัด

กรุงเทพมหานคร” จะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานวิชาการของกรุงเทพมหานครและสถานศกึษา

ท่ีสนใจ นําไปประประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตอ่ไป 
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