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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย  1)  เพื่อศึกษาปจัจยัเชิงระบบที่ส่งเสรมิการ
บริหารงานวิชาการของ โรง เ รียนสังกัดองค์ก ารบริหารส่ วนจังหวัด   ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  2)  เพื่อน าเสนอแนวทางในการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วิธีด าเนินการวิจัยใช้
กระบวนการวจิยัแบบวจิยัและพฒันา  ในกระบวนการวจิยัและพฒันาแยกเป็น  3  ขัน้ตอน  
คอื  การวางแผนและวเิคราะห์  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ประกอบด้วย  ผูบ้รหิาร  หวัหน้างานหรอืหวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ และครผููส้อน  จ านวน  365  คน  ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้  เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั  0.93  และแบบสมัภาษณ์กึง่มโีครงสรา้ง  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่  
ความถี ่ รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้   
  1)  ผลการศกึษาปจัจยัเชงิระบบทีส่่งเสรมิการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ปจัจยัเชงิระบบ  
โดยรวมทีส่่งเสรมิการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยรวมสภาพความเป็นจรงิอยู่ในระดบัมาก  และเมื่อพจิารณาปจัจยั
ในแต่ละด้านเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านปจัจยัน าเขา้อยู่ในระดบัมาก  ด้าน
ผลผลติอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นผลลพัธอ์ยูใ่นระดบัมาก  และดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัปาน
กลาง   
 2.  แนวทางการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คอื  หาปจัจยัสนับสนุนทัง้ดา้นปจัจยัน าเขา้  ด้านผลผลติ  และ  
มกีระบวนการเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการบรหิาร  ส่งเสรมิ
การใชส้ื่อ  วสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลย ี ส่งเสรมิครใูหพ้ฒันาตนเอง  ผูบ้รหิารต้องเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ  ตลอดจนก ากบั  ดูแล  นิเทศการจดัการเรยีนรู้อย่างสม ่าเสมอ  และน าผลการ
นิเทศ  มาปรบัปรงุพฒันา 
Abstract 
 This  research  aimed  at  1)  studying  the  system  factors  that  boost  
the  academic  section  in  member  schools  of  northeastern  provincial  
administrative  organization  and  2)  presenting  the  guideline  about  school  
academic  management  of  member  schools  of  northeastern  provincial  
administrative  organization.  The  research  method  are  research  and  
development  process  which  consisted  of  3  phases;  planning  ,  data  
acquisition  and  data  analyzing.  The  research  sample  are  365  individuals  
consisted  of  directors,  division  leader  and  teachers,  gathered  by  stratified  
random  sampling.  The  tools  used  in  the  research  are  five  –  point  rating  
scale  questionaire  and  semi  -  structured  interview  and  reliability  is  0.93.  
The  statistics  used  in  analyzing  are  frequency,  percent,  mean  and  standard  
deviation 
 The  result  is  as  followed: 
  1.  the  result  has  founded  that  the  system  factors  the  system  
factors  that  boost  the  academic  section  in  member  schools  of  northeastern  
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provincial  administrative  organization  is  in  high  criteria  in  total.  After  analyze  
from  each  factors  form  high  to  low  the  researcher  found  that  the  induct  
factor  is  in  high  criteria,  the  product  factor  is  in  high  criteria,  the  result  is  
in  high  factor  and  the  process  is  in  high  factor. 
  2.  The  guideline  of  Academic  Management  in  Member  School  of  
Provincial  Administrative  Organization  is  finding  support  factor  include  induct  
factor,  product  factor  and  the  process  that  boost  the  collaboration  from  
every  divisions,  promote  the  technology,  equipment  and  supply  for  education,  
promote  teachers  to  improve  themselves,  the  academic  director  and  always  
improve  learning  process. 
 
Keywords  :  The  System  Factors  ,  Academic  Administration  ,  School  Under  
The  Northeast  Provincial  Administration  ,  Best  Practices 
 
บทน า 
 
 การบริหารจัดการตามทฤษฎี
ระบบเป็นการบรหิารร่วมสมยัทีอ่ธบิายว่า
การบริหารจัดการนั ้นสามารถมอง
องคก์ารหนึ่งๆ  เป็นระบบหนึ่งๆ  ว่ามชีุด
ขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน
อยา่งเป็นเอกภาพ  และมุ่งสู่จุดหมายของ
องค์การร่วมกนั  ปจัจยัเชงิระบบเป็นทาง
ให้เกิดผลความสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบในตวัของมนัเอง  แนวคดิลกัษณะนี้
เ ป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ  
(System  Theory)  ทีว่่า  สิง่ทัง้หลายที่
อยู่ใน  เอกภพ  หรอื  จกัรวาล  (The  
Universe)  ไมว่่าจะเลก็หรอืใหญ่ลว้นเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ห น่ ว ย ร ะ บ บ ทั ้ง สิ้ น  

คุณสมบตัขิองความเป็นระบบจงึมทีัง้ส่วน
ที่เป็นปจัจยัน าเข้า(Inputs)  ส่วน
กระบวนการ  (Processes)  และส่วน
ผลผลติ  (Outputs)  มขีอบเขตในแต่ละ
หน่วยของระบบ  และผลจากหน่วยหนึ่ง
จะไปเป็นปจัจยัน าเข้าของอีกหน่วยหน่ึง
หรือแม้แต่ระบบทัง้ระบบเองก็  จะเป็น
ส่วนหนึ่งของในระบบทีใ่หญ่ขึน้  ท าให้
การบรหิารงานเชงิระบบมสี่วนช่วยส าคญั
ในการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน
ขององคก์าร  ท าใหร้ะบบย่อยกบัระบบ
ย่อยมคีวามสมัพนัธก์นั  และสอดคลอ้ง
กบัระบบใหญ่ในองค์การ  ซึ่งจะมี
ปฏกิิรยิากบัสภาพแวดล้อมเพื่อน าปจัจยั
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และกระบวนการมาสู่ระบบ  และน าขอ้มลู
ยอ้นกลบัมาพฒันาปรบัปรุงองค์การและ
ต่อต้านความเสื่อม  ช่วยใหม้องปญัหาใน
ภาพรวมที่สมัพนัธ์กนั  ทัง้ช่วยในการ
วิเคราะห์ระบบขององค์การสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  ก าหนดนโยบายของ
องค์การ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ร่วมกนัทางานตามบทบาทหน้าทีเ่พื่อการ
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(วโิรจน์  สารรตันะ.2546)  สถานศกึษา
เป็นองค์การที่มลีกัษณะเป็นระบบเปิดมี
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัเอง  ภายใน
แล ะมีป ฏิกิ ริย า กับ สภ าพแ วด ล้ อ ม
ภายนอกเมื่อสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลง  
การบรหิารการศึกษาจงึต้องปรบัเปลี่ยน
ไปด้วยตามสภาพปจัจยัป้อนเขา้  และ
ไดผ้ลผลติป้อนออกสู่สงัคมภายนอก  การ
บริหารการศึกษา เชิง ร ะบบช่ วย ให้
ส ถ า น ศึ ก ษ า จัด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ เ กิ ด
นวตักรรมใหม่มาจดัการศึกษาให้ได้ผล
ผลติที่ต้องการ  เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการและการสนับสนุนการศกึษาของ
ชุ มชนให้ เ ป็ นนโยบายการศึกษาที่
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน  และสงัคม(ศริพิงษ์  เศา
ภายน.2548) 
 พระราชบัญญัติ ก า รศึกษ า
แห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่   2)   พ.ศ.  2545  และแก้ไข
เพิ่ม เติม   (ฉบับที่   3)   พ .ศ .   2553  

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2546  ก าหนดไว้ว่า  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมสีทิธจิดัการศึกษา
ตามความพรอ้ม  ความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิน่  โดยให้
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมนิ  ความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประสานส่งเสรมิองค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษา  รวมทัง้การ
เสนอแนะ  การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  ทัง้นี้หลกัเกณฑ์
และวธิกีาร  ประเมนิความพรอ้มในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ เ ป็นไปตามกฎกระทรวง  
(คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ .  
2553)   
 กฎกระทรว งการแบ่ ง ส่ ว น
ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น ส ถ า นศึ ก ษ า ที่ จ ั ด
ก า รศึกษ าขั ้นพื้ น ฐ าน   ก าหนด ให้
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น
สถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา
เป็น  4  งาน  คอื  งานการบรหิาร
วิชาการ  งานการบริหารงบประมาณ  
งานการบริหารบุคล   และ  งานการ
บรหิารงานทัว่ไป(กระทรวงศึกษาธิการ.  
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2550)  ซึ่งจากภารกจิทัง้  4  งานของ
สถานศึกษา  จะเห็นได้ว่า  งานวชิาการ
เป็นงานหลกัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของการ
บรหิารสถานศกึษา  ไม่ว่าสถานศกึษาจะ
เป็นแบบใดกต็าม  เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศกึษากค็อื  การจดัการศกึษา  ใหม้ี
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
เ นื่ อ ง จ ากก า รบ ริห า ร ง านวิช าก า ร
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร มทุ ก ช นิ ด ใ น
สถานศึกษา  โดยเฉาะเกี่ยวกับการ
ปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา  
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ชี้ ค ว า ม ส า เ ร็ จ แ ล ะ
ความสามารถของผู้บริหาร  ท าให้งาน
วิช า ก า ร จึ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษาทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
(ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์.  2542)  โดย
ใหส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา
ให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐานและสอดคล้องกับ
สภาพปญัหาและความต้องการของชุมชน
และสงัคมอย่างแท้จรงิโดยมคีรู  ผู้บรหิาร  
ผู้ปกครอง  และชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ด า เ นิ น ง า น   โ ด ย ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี
ความส าคัญที่สุ ด   (ธีระ   รุญเจริญ .  
2550)  จึงท าให้งานวิชาการเป็นงาน
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามที่
คาดหวงั  สถานศกึษาจะต้องน าหลกัสูตร
แกนกลางมาจดัเป็นหลกัสูตรสถานศกึษา  

ร่วมกับสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ทอ้งถิน่ที่สถานศกึษาเป็นผู้ก าหนด  การ
จดัการเรยีนการสอนเน้นการปฏิบตัิจรงิ  
การประ เมินผลการ เรียนก็ เ น้นการ
ประเมนิตามสภาพจรงิ  นอกจากนี้ยงัมี
อกีหลายๆด้านที่เป็นองค์ประกอบส าคญั
ของการพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพ  ซึ่ง
รวมเรียกว่ างานวิชาการ   (กมล  ภู่
ประเสรฐิ.  2545)   
 แต่จากการประเมินการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหลังการถ่ายโอน  พบว่า  มี
สถานศกึษาบางแห่งมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนต ่าลงหลงัจากถ่ายโอนทัง้ๆที่ได้รบั
งบประมาณมากขึน้และมคีวามพรอ้มดา้น
อาคารสถานที่  สื่อ  วสัดุอุปกรณ์  ทัง้นี้
เนื่องจากผู้บรหิารให้ความส าคญักบังาน
สร้างอาคารมากกว่าวิชาการ  (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา.2554)  อีกทัง้
สถานศกึษาในสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมาตรฐานด้านปจัจยั  
ไดแ้ก่  งบประมาณ  อาคารสถานที่  วสัดุ
อุปกรณ์อยู่ในระดบัดถีงึดมีาก  ในขณะที่
มาตรฐานผู้เรียนยังอยู่ในระดับต ่ าเมื่อ
เทียบกับปจัจยัที่ใช้ในการจดัการศึกษา  
(ธีระ  รุญเจรญิ  และคณะ.  2554)  ผล
การปฏิรูปการศึกษา   9  ปีที่ผ่านมา  
พบ ว่ า ใ น ด้ า น คุ ณภ าพผู้ เ รี ย น แ ล ะ
สถานศึกษา  มีสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
จ านวนมากที่ย ังไม่ได้มาตรฐานตาม
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เกณฑป์ระเมนิของ  สมศ.  และ  ผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.
2554-2558)   ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  จ านวน  7,985  
แห่ง  ไดร้บัการรบัรอง  5,690  แห่ง  และ
ไม่ได้รบัการรบัรอง  2,295  แห่ง  ซึ่ง
เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษาเหล่านี้ไม่ได้
รบัรองมาตรฐาน  เนื่องจาก  ไม่ผ่านการ
ประเมนิในตวับ่งชี้พื้นฐานที่  5  ด้าน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน  คอื  
มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาตขิัน้พื้นฐาน  (O-Net)  อยู่ใน
ระดบัต ่า(ส านักเลขาธกิารสภาการศกึษา.
2555) 
   ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นเหตุ
จูงใจให้ผู้ว ิจยัได้ด าเนินการศึกษาปจัจยั
เชิง ระบบที่ ส่ ง เสริมการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ให้สอดรับกับขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาที่เหมาะสม  มี
ประโยชน์  และมีความเป็นไปได้  เพื่อ
เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารงาน
วชิาการใหบ้รรลุผล 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัเชงิระบบที่
ส่ ง เสริมการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.  เพื่อน าเสนอแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากรในการวจิยั  ไดแ้ก่  
ผู้บรหิารโรงเรยีน  หวัหน้างานวิชาการ  
และครูผู้สอนโรงเรียนโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน  212  
โรงเรียน  แยกได้ดังนี้   ผู้อ านวยการ  
จ านวน  212  คน  รองผู้อ านวยการ  
จ านวน  279  คน  หวัหน้างานวชิาการ  
จ านวน  212  คน  และครผููส้อน  จ านวน  
7,006  คน  ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นปีการศกึษา  
2556  รวมทัง้สิน้  7,709  คน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย 
  2.1.  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเชิงปรมิาณ  ได้แก่  ผู้บรหิาร
โรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และ
ครูผู้สอน  โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครซแีละมอรแ์กน  (Krejcie  
and  Morgan)  และใชก้ารสุ่มแบบแบ่ง
ชัน้ภูมิ  (Stratified  Random  
Sampling)   ประกอบด้วย   ผู้บริหาร
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โรงเรยีน  จ านวน  24  คน  หวัหน้างาน
วชิาการ  จ านวน  11  คน  และครผููส้อน  
330  คน  รวมทัง้สิน้  365  คน   
 2.2.  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาเชงิคุณภาพ  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร
โรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และ
ครูผู้สอน  โรง เรียนที่มีการปฏิบัติด ี 
(Best  Practices)  สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  จ านวน  6  คน 
 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมลู 
 1.  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ปจัจยัเชงิระบบที่ส่งเสรมิการบรหิารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ม ี 3  ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป   สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ  (Check-list) 
 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับปจัจัย เชิงระบบกับการการ
บริหารงานวิชาการ โรง เ รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใชเ้ป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ม ี 5  
ระดบั  ตามวธิขีองลเิคริท์  (Likert)  คอื 

  5  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่า
ปจัจยัอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด   
  4  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่า
ปจัจยัอยูใ่นระดบัมาก    
  3  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่า
ปจัจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง   
  2  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่า
ปจัจยัอยูใ่นระดบัน้อย   
  1  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่า
ปจัจยัอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 ตอนที ่ 3  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปญัหาการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นค าถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนค าตอบลงใน
ค าถามแต่ละขอ้ 
 2.  แบบสมัภาษณ์ผู้บรหิาร  
หวัหน้างานวชิาการ  และครู  โรงเรยีนที่
มกีารปฏบิตัดิ ี (Best  Practices)  เป็น
แบบกึ่งมโีครงสรา้งปลายเปิด  ใชค้ าถาม
เกี่ยวกับปจัจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการ
บรหิารงานหรอืเทคนิคการบรหิารงานใน
โรงเรยีนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บรหิารงานวชิาการโรงเรยีนทัง้  3  ดา้น  
คอื   
  1)  ดา้นปจัจยัน าเขา้   
  2)  ดา้นกระบวนการ   
  3)  ดา้นผลผลติ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 มีการจัดกระท ากับข้อมูลโดย
ก า ร ต ร ว จ ส อ บค ว าม ส มบู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถามที่ส่งกลบัมาและวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์  ซึง่
ขอ้มูลที่มลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  วเิคราะหห์าความถี่  รอ้ยละ  
และข้อมู ลมาต ร าส่ วนประมาณค่ า  
(Rating  Scale)  5  ระดบั  วเิคราะหโ์ดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป  ซึ่งมเีกณฑ์
แปลความหมายค่าเฉลี่ยดงันี้  (บุญชม  
ศรสีะอาด.  2545) 
 4.51  –  5.00  =  มปีจัจยัอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 
 3.51  –  4.50  =  มปีจัจยัอยู่ใน
ระดบัมาก 
 2.51  –  3.50  =  มปีจัจยัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 1.51  –  2.50  =  มปีจัจยัอยู่ใน
ระดบัน้อย 

 1.00  –  1.50  =  มปีจัจยัอยู่ใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 มีการจัดกระท ากับข้อมูลโดย
ก า ร ต ร ว จ ส อ บค ว าม ส มบู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถามทีส่่งกลบัมา  แล้วน าขอ้มูล
ที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์
โดยการสงัเคราะห์ขอ้ความโดยการสรา้ง
ข้อสรุปจากเนื้ อหาของแบบประเมิน  
(Content  Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 1.  ผลการศึกษาปจัจยัเชงิ
ระบบที่ส่งเสริมการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตาราง  1  ผลการวเิคราะห์ปจัจยัเชงิ
ระบบที่ส่งเสริมการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใน
ภาพรวม 

 
รายการ  S.D. ระดบั 

1.  ปัจจยัน าเข้า  (In  put)   
  1.  การก าหนดนโยบายงานวชิาการสู่การจดั
การศกึษา   
  2.  ลกัษณะขององคก์ารและสภาพแวดลอ้ม   
  3.  ลกัษณะของคร-ูบุคลากรทางการศกึษา   
  4.  คุณภาพของผูเ้รยีน 

3.51 
3.64 
3.51 
3.71 
3.62 

0.83 
0.76 
0.86 
0.74 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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2.  ปัจจยัด้านกระบวนการ  (Process)   
  1.  การวเิคราะห ์
  2.  การวางแผน   
  3.  การด าเนินการตามแผน   
  4.  การประเมนิผล 

3.48 
3.39 
3.39 
3.54 
3.56 

0.82 
0.81 
0.82 
0.68 
0.78 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

3  ปัจจยัด้านผลผลิต  (Out  put)   
  1.  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน   
  2.  โรงเรยีนมคีุณภาพ 

3.  63 
3.  63 
3.  63 

0.79 
0.63 
0.87 

มาก 
มาก 
มาก 

4.  ปัจจยัด้านผลลพัธ ์ (Out  come)   
  1.  ผูเ้รยีนมปีระสทิธผิล   
  2.  โรงเรยีนมปีระสทิธผิล 

3.51 
3.47 
3.55 

0.83 
0.78 
0.85 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.51 0.76 มาก 
 
 
 จากตาราง  1  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า  ปจัจยัเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ  ของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  ( =  3.51)  เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่สูงสุด  คือ  
ด้านปจัจยัน าเข้าอยู่ในระดบัมาก  ( =  
3.52)   ส่วนด้านที่ น้อยที่สุดคือ  ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง  ( =  
3.47)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ลกัษณะของครู-บุคลากรทางการศึกษา
อยู่ในระดบัมาก  ( =  3.71)  และต ่า
ที่สุดคอื  การวเิคราะห์และการวางแผน

อยู่ในระดบัปานกลาง  ( =  3.39),  
( =  3.39) 
 
สรปุผล 
 1.  ผลการศึกษาปจัจยัเชงิ
ระบบที่ส่งเสรมิการบริหารงานวิชาการ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  
ปจัจัยเชิงระบบโดยรวมที่ส่งเสริมการ
บริหารงานวิชาการ โ รง เ รียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  และเมื่อพจิารณาปจัจยัในแต่
ละด้านเรียงล าดับจาก  มากไปหาน้อย



519 

              วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                                                           ปีที่ 9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                     Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

พบว่า  ด้านปจัจยัน าเขา้อยู่ในระดบัมาก  
รองลงมาคอื  ดา้นผลผลติอยูใ่นระดบัมาก  
ดา้นผลลพัธอ์ยู่ในระดบัมาก  และต ่าทีสุ่ด
คือ  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อพบว่า  
ด้านปจัจยัน าเข้ามปีจัจยัย่อยจ านวน  4  
ข้อ  อยู่ในระดับมาก  คือ  การก าหนด
นโยบายงานวชิาการสู่การจดัการศึกษา  
ลกัษณะขององค์การและสภาพแวดล้อม  
ลกัษณะของครู-บุคลากรทางการศึกษา  
คุณภาพของผูเ้รยีน  ดา้นกระบวนการ  มี
ปจัจยัย่อยจ านวน  2  ขอ้  อยู่ในระดบั
มาก  คือ  การด าเนินการตามแผนและ
การประเมนิผล  ยงัมอีกี  2  ขอ้  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  คอื  การวเิคราะห์  และ
การวางแผน  ด้านผลผลติ  มปีจัจยัย่อย
จ านวน  2  ขอ้  อยู่ในระดบัปานกลาง  
คอื  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผูเ้รยีน
และโรงเรยีนมคีุณภาพ  ด้านผลลพัธ์  มี
ปจัจยัย่อยจ านวน  1  ขอ้  อยู่ในระดบั
มาก  คอื  โรงเรยีนมปีระสทิธผิล  และอกี  
1  ข้อ   อยู่ ในระดับปานกลาง   คือ  
นักเรียนมีประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณา
ตามต าแหน่งหน้าที่ร ับผิดชอบพบว่า  
ส่วนมากผูบ้รหิารและหวัหน้างานวชิาการ
มคีวามคิดเห็นต่อปจัจยัเชิงระบบอยู่ใน
ระดบัมาก  ส่วนครูผู้สอนมคีวามคดิเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 2.  แนวทางในการบรหิารงาน
วชิาการ  โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
สรปุไดด้งันี้ 
 2.1.  แนวทางในการ
บรหิารงานวชิาการ  ด้านปจัจยัน าเขา้  มี
แนวทาง  คอื 
  2.1.1.  ผู้บรหิารควรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การศกึษาขัน้พื้นฐานและสามารถบรหิาร
จดัการหลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมายการจดั
การศึกษา  มีการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ชัด เจน
สอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาชาต ิ
  2.1.2.  สถานศกึษาควรมี
การจดัโครงสรา้งการบรหิารงานวชิาการ
ที่ชัดเจน  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้   ส่งเสริม
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ชุ ม ช น ใ น ก า ร จัด
การศกึษา 
  2.1.3.  ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาควรมคีวามรูค้วามสามารถ
ตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ 
  2.1.4.  ผู้เรยีนควรมทีกัษะ
ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการ
เรยีนรู ้ และพฒันาตนเองมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์  คดิสงัเคราะห์  มี
ความคดิสรา้งสรรค์  คดิไตร่ตรอง  มี
คุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค ์
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 2.2.  แนวทางในการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร   ป ัจ จั ย ด้ า น
กระบวนการ  มแีนวทาง  คอื    
  2.2.1.  ควรมกีารวเิคราะห์
สภาพการบรหิารงานวชิาการและปญัหา
การบรหิาร  งานวชิาการขององค์กรด้าน
ต่างๆแลว้  สรุปผลการวเิคราะหส์ภาพ
การบรหิารงานวชิาการขององคก์าร 
  2.2.2.  ควรมกีารปรบั
โครงสรา้งการบรหิารวชิาการใหเ้หมาะสม
กับภาระงานของโรงเรียน   ก าหนด
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา  นโยบายของงานวชิาการใน
โรงเรียน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ด้านการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน
แก่คร-ูบุคลากร 
  2.2.3.  ควรมกีารตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
งาน/โครงการ  ที่ก าหนดโดยคณะ
ตรวจสอบติดตามนิเทศงานในโรงเรยีน  
รายงานผลการตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนต่อคณะกรรมการ
บริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.3.  แนวทางในการ
บรหิารงานวิชาการ  ปจัจยัด้านผลผลิต  
มแีนวทาง  คอื   
  2.3.1.  โรงเรยีนต้องจดัการ
เรยีนรู้ให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถ  ทกัษะ  
และคุณลกัษณะที่เป็นจุดเน้น  พร้อมทัง้

ผลักดัน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบ
และจดัการเรยีนรู้ตามความถนัด  ความ
สนใจเตม็ศกัยภาพของผูเ้รยีน  และจดัให้
เชื่อมโยงกบัวถิชีวีติ  เน้นการปฏบิตัจิรงิ
ทัง้ในและนอกห้องเรยีน  แสวงหาความ
ร่วมมือจากชุมชน  จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่มารว่มในการจดัการเรยีนรู ้
  2.3.2.  ผู้บรหิารต้องเป็น
ผู้น าทางวชิาการ  ตลอดจนก ากบั  ดูแล  
นิเทศการจดัการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  
และน าผลการนิเทศมาปรบัปรงุพฒันา 
 สรุปแนวทางการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
คือ  หาปจัจัยสนับสนุนทัง้ด้านปจัจัย
น าเข้า  ด้านผลผลิต  ผลลพัธ์  และ  มี
กระบวนการเพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของทุกภาพส่วนมสี่วนร่วมในการบรหิาร  
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ สื่ อ   วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  
เทคโนโลยี  ส่งเสรมิครูให้พฒันาตนเอง  
ผู้บ ริห ารต้ อ ง เ ป็นผู้ น าทางวิช าการ  
ตลอดจนก ากบั  ดูแล  นิเทศการจดัการ
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  และน าผลการ
นิเทศมาปรบัปรงุพฒันา 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปจัจัย เชิง
ระบบที่ส่งเสรมิการบริหารงานวิชาการ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
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ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สามารถ
อภปิรายผลการศกึษา  ไดด้งันี้ 
 1.  จากผลการศกึษาปจัจยัเชงิ
ระบบที่ส่งเสรมิการบริหารงานวิชาการ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปจัจยัเชงิ
ระบบส่งเสรมิต่อการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีน  ทัง้  4  ด้าน  คือ  ปจัจยั
เ ชิ ง ร ะบบด้ า นป ัจ จัย น า เ ข้ า   ด้ า น
กระบวนการ  ด้านผลผลิต  และด้าน
ผลลัพธ์  มีส่วนส่งเสริมการบริหารงาน
วชิาการโรงเรยีนในระดบัมาก  โดยปจัจยั
เชิงระบบ  ตัวแปรย่อยทุกตัวมีส่วน
ส่งเสรมิการบรหิารงานวิชาการในระดบั
ปานกลางถงึมาก  และความคดิเหน็ของ
ผู้บริหาร   หัวห น้างานวิชาการและ
ครูผูส้อนต่อปจัจยัเชงิระบบทีส่่งเสรมิการ
บริหารงานวิชาการนั ้นมีคว าม เห็น
แตกต่างกนั  โดยผูบ้รหิารกบัหวัหน้างาน
วชิาการ  จะมคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนั  
ส่วนครูผู้สอนจะมคีวามคดิเหน็ทีต่รงตาม
กนัผูบ้รหิารและหวัหน้างานวชิาการ 
 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวคดิ  ทฤษฎขีอง  Schoderbek  and  
others(1990)  Von  Bertalanffy  (1968)  
,  จนัทรานี  สงวนนาม  (2545)  ทีว่่า
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบโดย
ประยุกต์ทฤษฎรีะบบทัว่ไป  (General  
System  Theory)  ประกอบด้วยปจัจยั
น าเขา้  (Inputs)  หรอืตวัรบัเข้า  

(Receptors)  กระบวนการ  (Process)  
ผลผลติ  (Output)  หรอื  ตวัแสดงผล  
(Effectors)  ข้อมูลป้อนกลับ  
(Feedback)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  ปิตชิาย  ตนัปิต ิ (2547),สมัฤทธิ ์ 
กางเพ็ง  (2551)  ที่พบว่า  มีปจัจยัเชิง
ระบบที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลองค์กร  
ได้แก่   ระบบย่อยการจัดการ   (การ
ควบคุม)  ระบบการจัดการ  (การน า)  
ระบบย่อยเทคโนโลยี  ระบบการจดัการ
(การจัดองค์การ)  การจัดท าหลักสูตร  
ความร่วมมอืจากชุมชน  ความสามารถ
ของนัก เรียน  ระบบย่อยโครงสร้าง  
ปจัจัยทางการบริหารมีผลทางตรง  4  
ปจัจยั  คอื  ปจัจยัสมรรถนะขององค์กร  
ปจัจยัการจดักระบวนการเรยีนรู้  ปจัจยั
บรรยากาศของโรงเรยีน  และปจัจยัภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ  และสอดคล้องกับ  
Smith  (1991),  Rodgers.  (1999)  ,  
Templer  (2007)  Goodhart  .  (1991)  
พบว่า   ความเป็นผู้น าด้านการ   จัด
องค์กรของผู้บรหิารควรม ี  คุณธรรม  
จรยิธรรมของครปูฏบิตักิารสอนและความ
เ ป็ น หนึ่ ง เ ดี ย ว ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
ความสมัพนัธ์  ต่อความมปีระสิทธิภาพ
ของ โ ร ง เ รียนแล ะส่ ง ผล ต่ อคว ามมี
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ว่าทีร่อ้ยตรี
อานนท ์ หลา้หนัก  (2551),  โสภา  วงษ์
นาคเพ็ชร์  (2553)  และงานวิจยั  ของ  
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เรวดี  เถาสุด  (2553)  พบว่า  สภาพ
ปจัจุบันในการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมมกีารปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก  
มปีญัหาในการบรหิารงานวชิาการอยู่ใน
ระดบัน้อย  แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด  
ส่วนด้านอื่ นอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  
ส าหรับปญัหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  
และสอดคล้องกบัเพชราภรณ์  อาจศริ ิ 
(2553),  อดพิงษ์  สุขนาค  (2554)  และ  
รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต ิ  (2548)  พบว่า  
ด้านการน าองค์การและการวางแผนกล
ยทุธ ์ มคี่าเฉลีย่สูง  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  
มเีป้าหมายของการพฒันาคุณภาพอย่าง
ชดัเจน  แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการ
พัฒนาคุณภาพมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา  ด้านระบบ
และกระบวนการ  มคี่าเฉลีย่สงู  3  อนัดบั
แรก  ไดแ้ก่  กระบวนการเรยีนรูเ้น้น
ความเป็นเลศิทางวชิาการ  กระบวนการ
เน้นผูเ้รยีนให้มคีุณธรรมจรยิธรรม  ระบบ
ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ เ รียนมีคุณภาพมี
ความสามารถที่โดดเด่นด้านทรพัยากร
บุคคลและทมีงาน  มคี่าเฉลีย่สูงสุด  3  
อนัดบัแรก  ได้แก่  แผนการพฒันา
บุคลากรแ ต่ งตั ้งคณะกรรมการและ
มอบหมายหน้ าที่ ใ ห้ กับหัวห น้ าทีม
คุณภาพ  มกีารมอบหมายทีช่ดัเจนตาม
ระเบียบปฏิบตัิราชการ  ด้านการ

วเิคราะห์  การประเมนิ  และการจดัการ
เรยีนรู ้  มคี่าเฉลีย่สูงสุด  3  อนัดบัแรก  
ได้แก่  มโีครงสรา้งองค์การอย่างเป็น
ระบบ  ประเมนิสภาพความต้องการทัง้
ระบบเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน  วเิคราะห์
สภาพความต้องการและจ าเ ป็นของ
สถานศกึษา  ดา้นผลลพัธ์ขององคก์าร
ภารกจิมคี่าเฉลี่ยสูง  3  อนัดบัแรก  
ได้แก่  ผู้เรยีนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครวั  ชุมชน  สงัคม  และเคารพใน
สทิธผิูอ้ื่น  ผูเ้รยีน  มคีุณธรรม  จรยิธรรม  
ค่านิยมทีพ่งึประสงค์  สรา้งเครอืข่ายการ  
มสี่วนรว่มของทุกภาค 
 2.  แนวทางในการบรหิารงาน
วชิาการ  โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
นั ้นผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน
และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้
บรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษา  มกีาร
ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย  การ
จดัการศึกษาที่ชดัเจนสอดคล้องกับการ
จดัการศึกษาชาติ  มกีารวเิคราะห์สภาพ
การบริหารงานวิชาการและปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการขององค์กรดา้นต่างๆ
แล้วสรุปผลการวิเคราะห์สภาพการ
บ ริห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  
ตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานตาม
กจิกรรม  งาน/โครงการ  ทีก่ าหนดโดย
คณะตรวจสอบติดตามนิ เทศงานใน
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โรงเรียน  รายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนต่อ
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ผู้บ ริห ารต้ อ ง เ ป็นผู้ น าทางวิช าการ  
ตลอดจนก ากบั  ดูแล  นิเทศการจดัการ
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  และน าผลการ
นิเทศมาปรบัปรงุพฒันา   
 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  กิ
ตมิา  ปรดีดีลิก  (2542)  ภญิโญ  สาธร  
(2547)  ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  
(2546)  ที่ว่า  หลกัการบรหิารงาน
วชิาการนัน้  ผูบ้รหิาร  จ าเป็นต้องมกีาร
จดัท าแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
นโยบายหลกั  มุ่งร่วมกนัท างานเป็นทมี  
มกีารกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบ
ไปยังผู้ ปฏิบัติส่ ง เส ริมผู้ ร่ วมงานให้
ปรับปรุงตนเองตลอดจน  สร้างขวัญ
ก าลงัใจใน  การท างาน  มคีณะกรรมการ
ที่ปรกึษาทางวชิาการ  มกีารตดิตาม
ประเมนิผล  เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ  และ
ประสทิธผิลในการบรหิารงานวชิาการและ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  สมนึก  พูน
สนิ  (2548)  พบว่า  แนวทางการบรหิาร
โรงเรยีนขนาดเลก็นัน้ใหผู้บ้รหิารเป็นผูน้ า  
เ ส ริม ก า ลั ง ใ จ   ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ ช้ สื่ อ  
นวัตกรรม   และเทคโนโลยี  ระดับ
ทรพัยากรและภูมปิญัญาท้องถิน่  เขา้มา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
ทดแทนอตัราก าลงัครูที่ขาดแคลน  และ

บรหิารจดัการด้านวชิาการในรูปแบบ  ที่
สอดคล้องกบัด้ายปจัจยัของโรงเรยีนและ
ชุมชน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ทกัษิณ  สทิธศิกัดิ ์ (2555),  พธิาน  พื้น
ทอง(2548)  พบว่า  แนวทางในการจดั
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  คือ  หา
ปจัจัยสนับสนุนทัง้ด้านสภาพแวดล้อม  
ปจัจัยน าเข้า  และมีกระบวนการเพื่ อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ สื่ อ   วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  
เทคโนโลยี  ส่งเสรมิครูให้พฒันาตนเอง  
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของเกรยีงศกัดิ ์ 
เอื้อใจ  (2549)  พบว่า  แนวทางในการ
พฒันาโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ  ต้องพัฒนาโรงเรียน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ  จัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ชุมชนต้องมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา  
มกีารใช้วทิยากรภายนอก  มสีื่อการสอน
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่  อีกทัง้ต้องมีการ
พฒันารูปแบบหรอืระบบการบรหิารงาน
วชิาการ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1  การศกึษาปจัจยัเชงิระบบ
ในด้ านป ัจจัยน า เข้า   กระบวนการ  
ผลผลติ  ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กนั  ดงันัน้
ผู้น าไปใช้จะต้องด าเนินการให้ครบตาม
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ขัน้ตอน  ถ้าขาดขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง
อาจท าให้  การน าไปใช้ไม่ได้ผล  และ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุน
ปจัจยัทางดา้นการศกึษาแก่โรงเรยีน  ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของโรงเรยีน 
   1.2  ท าความเขา้ใจกบัเจา้หน้า
ผูป้ฏบิตังิานวชิาการเพื่อวางแผนก าหนด
ขัน้ตอนการน าไปใช้  มกีารนิเทศ  ก ากบั  
ตดิตามผล  การพฒันาระบบบรหิาร
วชิาการ  ขัน้ตอนต่างๆ  เพื่อให ้ การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์  และมกีาร
วิจ ัยเกี่ยวกับการน าการพัฒนาระบบ
บริหารวิชาการเพื่อปรบัปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 

 2.1  ควรศกึษาปจัจยัอื่นทีส่่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการอื่ นขอ ง
สถานศึกษา  หรอืศึกษาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาส าหรบัโรงเรยีน  สงักดัองคก์าร
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด   ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.2  ควรศกึษาและวเิคราะห์
ปจัจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัทัว่ประเทศ 
  2.3  ควรมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ
ระหว่างปจัจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการ
บรหิารงานวิชาการ  ในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานระหว่างสถานศกึษาขนาดเลก็และ
สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
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