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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ 3) น าเสนอรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการที่เหมาะสมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 มีการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 248 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 31 คน หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 31 คน และครูผู้สอน จ านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จ านวน 110 ข้อ เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .99 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ 
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โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อศึกษารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อร่าง
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 และได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เลือกโรงเรียนเป็น
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อแปลความ 
ตีความ และสรุปความ 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีสภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากปานกลางไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงจากน้อย
ไปหาปานกลาง ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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  3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน 
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบการบริหารวิชาการ , การบริหารวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the current situations, problems 
and methods of best practice in academic administration of small sized schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 20 2) develop an academic 
administration model of small sized schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 20 and 3) present the right academic administration model of small sized 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 20. This research 
consisted of 2 stages: 1) a study of current situations, problems and methods of best 
practice in academic administration of small sized schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 20. There were 248 populations consisting of 31 
school administrators, 31 heads of academic department and 186 teachers. The 
instrument was a five-rating scale questionnaire with the reliability of .99. There were 
110 questions about situations and problems in academic administration of small sized 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 20. 2) develop an 
academic administration model of small sized schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 20 in order to study academic administration model of small sized 
schools which was the best practice and draft an academic administration model of 
small sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 20 and got 
the academic administration model of small sized schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 20. The samples were 2 school administrators from 2 
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schools selected by Purposive Sampling. The instrument was an Indepth Interview. The 
statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
Qualitative Data Analysis with Content Analysis.  
 The results were as follows: 
  1. The current situations in academic administration of small sized schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 20 in overall were at the high 
level When considering individual aspect, the aspects with the high level descending 
order were school curriculum development, learning process development, educational 
supervision, measurement, evaluation and credit transfer of learning outcomes, 
development of internal quality assurance system and educational standards, 
development of instructional media, innovation and educational technology, and 
research for school’s educational quality development. 
  2. The problems in academic administration of small sized schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 20 in overall were at the low level When 
considering individual aspect, the aspects with the average level descending order were 
educational supervision, research for school’s educational quality development, 
development of internal quality assurance system and educational standards, learning 
process development, measurement, and evaluation and credit transfer of learning 
outcomes. The aspects with the low level ascending order were school curriculum 
development and development of instructional media, innovation and educational 
technology.  
   3. The results of opinion analysis from 10 experts about the right and possible 
academic administration model of small sized schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 20 in overall were at the high level When considering individual 
aspect, 3 aspects with the high level descending order were school curriculum 
development, development of instructional media, innovation and educational 
technology and learning process development. 
 

Keywords : Academic Administration Model, Academic Administration for Small Sized Schools 
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บทน า 
 สถานศึกษาเป็นองค์การให้บริการที่
ผูกพันกับเรื่องการสอน และการเรียนรู้เป็น
หลักเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) 
ของสถานศึกษาก็คือ การเรียนรู้ของ
นักเรียน (Student Learning) (วิโรจน์ สาร
รัตนะ. 2548 : 6) ซึ่งพระราชบัญญัติ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมี
หน้าที่ด าเนินการในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย1) จัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2) การฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา 3) การจัด
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม แลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุน
ใ ห้ ผู้ ส อ น ส า ม า ร ถ จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ

วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ และ 6) จัดการ
เรียนรู้ ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
ร่ ว มกั นพัฒนาผู้ เ รี ย นต ามศั ก ยภาพ 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ . 
2548 : 2) สถานศึกษาจึงเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าองค์การใดๆ (Hoy and 
Miskel. 2001 : 4-10) ส่วนงานในหน้าที่
ของผู้บริหาร (Managerial Functions) มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 1) งานวางแผน 
(Planning) มีการก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ และก าหนด
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล 2) การจัด
องค์การ (Organizing) แผนงานจะ
ด าเนินการไปได้ด้วยดีก็ด้วยการจัดองค์การ
ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการน าปัจจัยทางการ
บริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการบริหารที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การ
จัดองค์การจึงหมายถึงการน าเอาทรัพยากร
การบริหารทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อ
ด าเนินการ 3) การจูงใจ (Motivating) ที่จะ
ช่วยให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจูงใจในที่นี้ยังหมายถึง การอ านวยการ 
(Directing) การติ ดต่ อสื่ อ ส าร 
(Communicating) และการเป็นผู้น าในการ
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ด าเนินการ (Leading) ด้วย และ 4) การ
ควบคุมงาน (Controlling) เป็นการก ากับ
ติดตาม และประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานกับแผนที่ได้ก าหนดไว้ว่ามี
ความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมาก
น้อยเพียงใด และเห็นว่า การควบคุมจะ
รวมถึงข้อมูลย้อนกลับของผลงาน (การ
ประเมินผล) และการติดตามผล ซึ่งจะน ามา
เปรียบเทียบกับสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วางไว้
แล้ว หากผลงานเบี่ยงเบนไปจากความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ ก็จะต้องน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
การสร้างพลังอ านาจให้แก่ผู้บริหารจะเป็น
กลไกส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้
เกิดพลังการขับเคลื่อนให้การบริหารจัด
การศึกษาเกิดความเข้มแข็ง เช่น การ
ตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ของกระบวนการจัดการ และอ านวยการ
โครงการ ในขณะที่นักวางแผนต้องการ
ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนของการวางแผน เพื่อ
บ่ งชี้ ช่ องว่ า งที่ เป็นไปได้ ระหว่ างการ
วางแผนกับการด าเนินการจริงในขณะนั้น 
(ถวิล เกื้อกูลวงศ์. 2530 : 8) การเสริมสร้าง
พลังอ านาจการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในแต่ละ
เขตพื้นที่การศึกษา จะยึดแนวทางการ
ปฏิบั ติ ขอ งส านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีการก าหนด

แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงาวิชาการ โดย
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะมีรูปแบบ 
และแนวทางที่แตกต่างกันไปตามความ
พร้อม และศักยภาพของเขตพื้นที่ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ 
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ยังขาด
ประสิทธิภาพในงานวิชาการ (ส านักงา
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2549 : 50-63)  
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 20 ได้ขับเคลื่อนนโยบาย
ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมาย
การปฏิบัติให้ถึงครูถึงเด็ก ถึงโรงเรียนและ
ถึงประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมน า
ความรู้ เข้าสู่กระบวนการเรียน การสอน 
วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลเชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในสังคม น า
ความสัมพันธ์พื้นฐานของ บ้าน วัด 
โรงเรียน เข้ามาเป็นเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ โดยการสร้างเสริม
คุณธรรมในสถานศึกษา มีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานแต่จากภาพรวมการประเมินผล
ด้ านวิชาการของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้าน
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วิชาการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า สถานศึกษาจึง
ควรมีบทบาทที่ส าคัญในการจัดการเรียน
การสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ชัดเจนเพื่ อ เป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เร่งยก
คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงขึ้นนหรือเทียบกับระดับประเทศ 
เพราะเ ม่ือน าผลการสอบระดับชาติมา
ประเมินภาพรวมแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ และ
เด็กนักเรียน มีปัญหาในเรื่องการอ่านออก 
เขียนได้ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา อังกฤษต่ า (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20. 
2555 : http://www.sesa20.go.th/) 
 จากสภาพปัญหาและความจ าเป็น
ดังกล่าว ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การบริหารงานวิชาการที่ผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก และให้
ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ
ดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 มีความสนใจที่จะ
พัฒนารูแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามกรอบ
แนวคิดในการบริหารงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทางส าหรับ

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้
ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ
เป็นแนวทางการวิจัย ดังนี ้
  1 .  เพื่ อ ศึ กษาสภาพปั จ จุบั น 
ปัญหา และวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการ
บริหารงาน 
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20  
  2 .  เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20  
  3 .  เพื่ อน า เ สนอรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ด าเนินการ
โ ด ย น า เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น  คื อ 
แบบสอบถาม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บ
รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ได้สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยน า
เครื่องมือที่สร้างขึ้น คือ แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) ไป
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่ เป็น เลิศในการบริหารงาน
วิชาการ จ านวน 2 คน 2 โรงเรียน เพื่อให้
ได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20  
  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
   3.1 น าข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง มาเป็นแนวทางในการยกร่าง
รูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบฉบับร่าง 
   3.2. น ารูปแบบฉบับร่างมาใช้
เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ  
   3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 
คน  ปร ะกอบด้ วยศึ กษานิ เทศ  2 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คนและคร ู4 คน  
   3.4 ปรับปรุงและสังเคราะห์
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการน า
ความรู้จากการวิพากษ์ ของผู้เชี่ยวชาญแต่
ละคน  
  ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ด าเนินการโดย น า
แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบให้ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 การสร้ า งและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  3 
ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและแบบประเมิน 
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  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่  2 ข้ อค าถามความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เ ข ต  20 ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก ข อ บ ข่ า ย ก า ร
บริหารงานวิชาการ 7 ด้าน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert 
โดยก าหนดคะแนนตามความหมายของแต่
ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99-
100) 
   ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
นาด เ ล็ ก  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ 
Likert โดยก าหนดคะแนนตามความหมาย
ของแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 
99-100) 
  2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่ ก ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่
สัมภาษณ์ และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์ 
   ต อ น ที่  2  ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
สัมภาษณ์ เป็นข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติที่ เป็น เลิศในการบริหารงาน
วิชาการ โดยแบ่งเป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารงานวิชาการที่ เป็นเลิศออกเป็น  
7 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 2) การพัฒนาการกระบวนการ
เรียนรู้  3) การนิเทศการศึกษา 4) การ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  6) การ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
  3. แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็น ไปได้ของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ลักษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert โดย
ก าหนดคะแนนตามความหมายของแต่ละ
ระดับ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก แ บ บ ส อ บถ า ม
ด าเนินการวิ เคราะห์ในแต่ละตอนของ
แบบสอบถามดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยใช้
ความถี่และร้อยละ 
  ตอนที่  2  ข้อค าถามเกี่ ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเ ขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
   1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
   1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดับ Likert เป็น มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบ
และให้คะแนน  
   1.3 วิเคราะห์ระดับ สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต  20 โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน 
และรวมทุกด้าน แล้วน าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย

ของค่ า เฉลี่ ย  เพื่ อหาระดับสภาพการ
บริหารงานวิชาการ โดยอาศัยแนวทางของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 23-24)  
  ตอนที่  3  ข้อค าถามเกี่ ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
   1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
   1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) เป็น มากที่สุด 
มาก น้อย น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยมี
เกณฑ์ให้เลือกตอบและให้คะแนน  
   1.3 วิเคราะห์ระดับ ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต  20 โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย 
(Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน 
และรวมทุกด้าน แล้วน าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่า เฉลี่ ย  เพื่ อหาระดับปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยอาศัยแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2545 : 23-24)  
  2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ด าเนินการ ดังนี ้
   2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ 
   2.2 น าข้อ มูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์มามาอธิบายเป็นความเรียง 
  3. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
ความเหมาะสมด าเนินการวิเคราะห์ดังนี ้
   3.1 สร้างแบบประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์
ของรูปแบบมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน และใช้เกณฑ์ในการ
แปลความหมายของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2545 : 65) 
  

สรุปผล 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีผล
ปรากฏดังนี ้
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ขนาด เ ล็ ก สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
  1. สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พื้ นที่ ก า รศึ กษามัธยมศึ กษา เขต  20 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับ ได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
การนิ เทศการศึ กษา  ด้ านการวั ดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษามัธยมศึ กษา เขต  20 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ได้แก่ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
  1. ผลการสัมภาษณ์ โรงเรียนที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติ 
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ที่ดี (Best Practice) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีเด่น 
โรงเรียนต้นแบบ เป็นโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ
ส านักงานมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 
ทุกด้าน และเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามสนามการแข่งขันต่าง ๆ 
ประกอบด้วย โรงเรียนหนองวัวซอพิทยา
คมโรงเรียนสามพาดวิทยาคาร  พบว่า 
โรงเรียนจะมีการจัดการอบรมพัฒนาครู
เพื่อให้เข้าใจหลักสูตรอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรก่อนน าไปใช้ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ซึ่งครูทุกคนให้
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการ
นิเทศติดตาม พัฒนาครู การก ากับดูแลให้
ครูด าเนินการวัดผลให้ได้มาตรฐานและเป็น
ร ะบบ  มี ก า รพัฒนา เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ผ ล 
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน โดยการส่งครู
เข้ารับการอบรม การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวัด
และประเมินผล และประเมินผลมาพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป ส่งเสริมให้ครูศึกษา
วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จั ย  ต ล อ ด จน เ ผ ย แ พ ร่
ผลการวิจัย ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ส่งครู
และบุคลากรเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ 

นวัตกรรม และการใช้ เทคโนโลยีทาง
การศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมทุกคน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน  
  2. การสร้างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20  
   2.1 ผลการจัดท าร่างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 
รองลงมาคือ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้าน
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน และด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
   2.2 ผลความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวม มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้และมีประโยชน์ได้ทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จ านวน 43 
ข้อ และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
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จ านวน 4 ข้อ เม่ือเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับ มีการบริหารการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา รองลงมาคือมีการส่งเสริม
สนับสนุน จัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และมีการการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายการวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
     
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังน้ี 
  1. สภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องงาน
วิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอติพงษ์ 
วงษ์ชลชัยกุล (2549 : 136-150) ได้วิจัย 
เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า สภาพปัญหาการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  
   1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิ จัยของบูชา ศรีสร้อย 
(2551 : 115-117) ได้วิจัย เรื่อง สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบว่า การวิเคราะห์สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
อริยธนพล (2552 : 160-163) ได้วิจัย เรื่อง 
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   1 . 2  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
อริยธนพล (2552 : 160-163) ได้วิจัย เรื่อง 
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
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จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ปัญหาด้ านการพัฒนาสื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและปัญหาด้าน
การนิเทศการศึกษา 
   1.3 ด้านการนิเทศการศึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบูชา ศรีสร้อย (2551 : 115-
117) ได้วิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 
3 พบว่า การวิเคราะห์สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก 
   1.4 ด้านการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
วราภรณ์ อริยธนพล (2552 : 160-163) ได้
วิจัย เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนว
ทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 
3 อันดับแรก คือ ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา  
   1 . 5  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิ จัยของ เกรียงศักดิ์  วรรณพันธ์ 
(2552 : 53 - 59) พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัด 
ก า ร เ รี ย นก า รสอน  ด้ านก าร วั ด แ ล ะ
ประเ มินผล ด้ านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ ด้าน การนิเทศการศึกษา
และพัฒนาครู และด้านสื่อการเรียนการ
สอนและกิจกรรมห้องสมุด ส่วนปัญหาการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
น้อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ได้ แก่  ด้ านสื่ อการ เรี ยนการสอนและ
กิจกรรมห้องสมุด ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไป
ใช้ ด้านการนิเทศการศึกษาและพัฒนาครู 
ด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านการวัดและ
ประเมินผล 
   1.6 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกั นคุณภาพภาย ในสถานศึ กษ า 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราภรณ์ อริยธนพล (2552 : 
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160-163) ได้วิจัย เรื่อง สภาพปัญหาและ
แนวทางแก้ ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   1.7 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ อริยธน
พล (2552 : 160-163) ได้วิจัย เรื่อง สภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ปัญหาด้ านการพัฒนาสื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและปัญหาด้าน
การนิเทศการศึกษา 
  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษามัธยมศึ กษา เขต  20 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ าผู้ บริหารและผู้ที่ เกี่ ยวข้องงาน
วิชาการ ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บูชา ศรี

สร้อย (2551 : 115-117) ได้วิ จัย เรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า การ
วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรง เรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
   2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ ในระดับน้อย 
สอดคล้องกับงานวิ จัยของวัฒนา โรจน์
เจริญชัย (2553 : 66-110) ได้วิจัย เรื่องการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเบญจมพิตร อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เม่ือพิจารณา
ภาพรวมรายด้านพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
   2 . 2  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
อติพงษ์ วงษ์ชลชัยกุล (2549 : 136-150) 
ได้วิ จัย เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทาง
พัฒนาก า รบ ริ ห า ร ง านวิ ช าก า รขอ ง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก า รศึ กษาชลบุ รี  เ ขต  1  พบว่ า 
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง
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หน้าที่ โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการจัดการ
เรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) โดยผู้บริหาร
มีปัญหามากกว่าครูผู้สอน 
   2.3 ด้านการนิเทศการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัชชา ศรีวิชัยรัตน์ (2548 : 
89-104) ได้วิ จัย เรื่อง รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครสวรรค์ เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่ามี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช้ และด้านสื่อการเรียนการ
สอนมีปัญหาอยู่ในระดับมากด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินพัฒนาการมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย 
   2.4 ด้านการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของว
ราภรณ์ อริยธนพล (2552 : 160-163) ได้
วิจัย เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า แนว
ทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 
3 อันดับแรก คือ ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษา 
   2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัชชา ศรีวิชัยรัตน์ (2548 : 
89 -104 )  ไ ด้ วิ จั ย  เ รื่ อ ง  รู ปแบบการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครสวรรค์ เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่ามี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ และด้านสื่อการเรียนการ
สอนมีปัญหาอยู่ในระดับมากด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินพัฒนาการมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย 
   2.6 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกั นคุณภาพภาย ในสถานศึ กษ า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัชชา ศรีวิชัยรัตน์ (2548 : 
89 -104 )  ไ ด้ วิ จั ย  เ รื่ อ ง  รู ปแบบการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัด พบว่า มีปัญหา
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อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไป
ใช้ และด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหา
อยู่ในระดับมากด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมิน
พัฒนาการมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
   2.7 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อติพงษ์ วงษ์ชล
ชัยกุล (2549 : 136-150) ได้วิจัย เรื่อง 
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า เปรียบเทียบปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 
จ า แนกตามต า แหน่ งหน้ าที่ โ ดยรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ยกเว้นด้ านการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p<.05) โดยผู้บริหารมีปัญหา
มากกว่าครูผู้สอน 
  3. ผลการสัมภาษณ์ โรงเรียนที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) พบว่า โรงเรียนจะมีการ
จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อให้เข้าใจหลักสูตร
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ศึกษาวิ เคราะห์
หลักสูตรก่อนน าไปใช้ มีการจัดกิจกรรมการ

เรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อ งกับความ
ต้ อ ง ก า รขอ งชุ มชน  ซึ่ ง ค รู ทุ ก คน ให้
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการ
นิเทศติดตาม พัฒนาครู การก ากับดูแลให้
ครูด าเนินการวัดผลให้ได้มาตรฐานและเป็น
ร ะบบ  มี ก า รพัฒนา เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ผ ล 
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน โดยการส่งครู
เข้ารับการอบรม การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวัด
และประเมินผล และประเมินผลมาพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป ส่งเสริมให้ครูศึกษา
วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จั ย  ต ล อ ด จน เ ผ ย แ พ ร่
ผลการวิจัย ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ส่งครู
และบุคลากรเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม และการใช้ เทคโนโลยีทาง
การศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมทุกคน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวิชา วิริยมานุวงษ์ (2554 : 
114 - 119) ได้วิจัย เรื่องการวิจัยและ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
สถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม พบว่า 
ภายใต้บริบทของโรงเรียนภูมิปัญญา และ
โรงเรียนวิทยาการ ได้รูปแบบ การมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ท าให้สถานศึกษา
กับชุมชน มีส่วนร่วมมากขึ้น ประกอบด้วย
วิธีการด าเนินงาน 4 ประการคือ 1) การน า
โรงเรียนสู่ชุมชน โดยสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือ จัดกิจกรรมตามที่ ชุมชน
ต้องการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรให้ชุมชน 
เป็นคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาของชุมชน
หรือหน่วยงานในชุมชน 2) การสร้างความ
ศรัทธาของผู้บริหารและครู โดยผู้บริหาร
และครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจ
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ครูมีความตั้งใจ
และจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 3) การน าชุมชนเข้าสู่โรงเรียน 
โดยสถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามาร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 4) การให้บริการชุมชน 
โดยสถานศึกษาให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ชุมชน ให้ชุมชนใช้สถานที่ของ
โรงเรียนในการท ากิจกรรม ให้ชุมชนใช้
บริการอาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
  4. การสร้างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
   4.1 ผลการจัดท าร่างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธาทิพย์ งามนิล (2552 :  
454 - 459) ได้วิ จัย เรื่ อง การพัฒนา
รูปแบบการบริ หารงานวิ ชาการขอ ง
ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา พบว่ า 
รู ปแบบการบริ หารงานวิ ชาการขอ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศ
แคนาดาสหรัฐอ เมริกา  อั งกฤษ และ
ออส เต ร เ ลี ย  มี ก า ร จั ดกลุ่ ม ง านตาม
โครงสร้างองค์กรที่มีขอบข่าย/ภารกิจที่ยึด
งานเป็นหลัก (Task based) ในขณะที่
ป ร ะ เ ท ศ ไทย มี ก า ร จั ดกลุ่ ม ง านต าม
โครงสร้างองค์กรที่มีขอบข่าย/ภารกิจที่ยึด
ตามกรอบของหน่วยงานของกระทรวง
ต่างๆ ที่เหมือนกันทุกกระทรวง และจาก
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ก า ร
บริหารงานการศึกษาของต่างประเทศและ
ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่ า งดั ง ก ล่ า ว โดยสั ง เ ค ร า ะห์ ไ ด้  
3 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 ยึดกลุ่มงานเป็น
หลัก รูปแบบที่ 2 ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก และรูปแบบที่ 3 ผสมผสานระหว่าง
กลุ่มงาน และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญจัดอันดับค่าคะแนนให้รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษารูปแบบที่  1  มากที่สุ ด 
รองลงมาคือ รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 2 
ตามล าดับ 
   4.2 ผลความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ

คัมภีร์ สุดแท้ (2553 : 127 - 136) ได้วิจัย 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
ผลการประเ มินความเป็นไปได้  ความ
เหมาะสม และความมีประโยชน์ของรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด 
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