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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรือ่ง สภาพปจัจบุนัปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2ครัง้นี้มคีวาม
มุง่หมายของการวจิยั 1) เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน ในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 22) เพื่อศกึษาปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคามเขต 2และ 3) เพื่อศกึษาแนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
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กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ หวัหน้างานวชิาการ จ านวน288คนไดม้าโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ภมูิ (StratifiedRandomSampling)เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู การด าเนินการวจิยั
ประกอบดว้ย 3ระยะดงันี้ ระยะที ่ 1ศกึษาสภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2ระยะที่2 ศกึษาปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2ระยะที ่ 3 ศกึษาแนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1.ผลการศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.74)ดา้นที่
มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื ดา้นการประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและ
องคก์รอื่น (  =3.28) ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา( = 2.33) 
  2.ผลการศกึษาปญัหาการบรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(  = 2.87)ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศกึษา ( = 3.31)ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ดา้นแนะแนวการศกึษา( = 2.45) 
  3.แนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2 ประธานกลุ่มพฒันาความเป็นเลศิทาง
การศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหน้างานวชิาการไดเ้สนอแนวทางการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานวชิาการ โดยยดึแนวทางตามนโยบายของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องมาตรฐานการศกึษาและ
ตวับ่งชี ้ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจน มกีารศกึษาบรบิทของ
ทอ้งถิน่ใหต้รงกบัสภาพทีแ่ทจ้รงิ มกีารประชุมรว่มกนัระหว่างคร ูผูป้กครอง ส่งเสรมิใหค้รเูขา้รบั
การอบรม สมัมนาในการจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน และสนบัสนุนใหค้รมูโีอกาสไดน้ าเสนอผลงาน
การวจิยัระดบัชาต ิเผยแพรง่านวจิยัในชัน้เรยีน สรา้งขวญัและก าลงัใจใหค้รใูนการท าวจิยั 
ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถในการผลติ พฒันาการใชส้ื่อ มกีารประดษิฐส์ื่อนวตักรรม
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โดยใชว้สัดุทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นเพื่อขอรบับรจิาคสื่อ
เทคโนโลย ีผูบ้รหิารควรมกีารเยีย่มการสอนตามสภาพจรงิ มโีครงการนิเทศภายในประสานงาน
กบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่อขอรบัการนิเทศ การแนะแนวการศกึษา ควรมกีารเชญิรุน่พี่
ทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน การประกอบอาชพีมาใหค้ าแนะน ารุน่น้อง ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน
มกีารใชส้ื่อเพื่อการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
  4.ผลการตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปไดค้วามถูกตอ้งและความเป็น
ประโยชน์ของแนว ทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2มคีวามเหมาะสมความเป็นไปไดค้วามถูกตอ้ง 
และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก( = 3.92) 
 
ค าส าคญั:แนวทางการแกป้ญัหา, การบรหิารงานวชิาการ 
 

Abstract 
 The objectives of research titled “Current Situation, Problem, and Guidelines for 
Problem Solving of Academic Work Management in School, under jurisdiction of The 
Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2,” were:1) to study the 
situation of academic work management in school, under jurisdiction of The Office of 
Mahasarakham Primary Educational Service Area 2, 2) to study the problem of 
academic work management in school, under jurisdiction of The Office of 
Mahasarakham Primary Educational Service Area 2, and 3) to study the guidelines for 
problem solving of academic work management in school, under jurisdiction of The 
Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2.The samples were 288 
school administrators and teachers as the heads of academic work.They were selected 
by Stratified Random Sampling.The research instrument using for data collection 
consisted of the Questionnaire, and the Interview Form.Data were analyzed by using 
computer program. The statistic using for data analysis included the Mean, and 
Standard Deviation. There were 3 Phases of research implementation. Phase 1, the 
current situation of academic work management in school, under jurisdiction of The 
Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2, was studied. Phase 2, 
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the problem of academic work management in school, under jurisdiction of The Office 
of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2, was studied. Phase3 3, the 
guidelines for problem solving of problem solving in academic work management in 
school, under jurisdiction of The Office of Mahasarakham Primary Educational Service 
Area 2, was studied. 
 The research findings were as follows: 
  1. The situation of development in academic work management in 
school,under jurisdiction of The Office of Mahasarakham Primary Educational Service 
Area 2, in overall, was in “Moderate” level( = 2.74 ). On average,the highest in terms 
of coopreration in development to schools and other organizations ( = 3.28 ) . 
Meanwhile, on average, the lowest rate in the development ane use internet and 
technology for education ( = 2.33 ). 
  2. The problem of academic work management in school, under jurisdiction of 
The Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2, in overall, was in 
“Moderate” level ( = 2.87). On average,the highest research to improve the quality of 
education in schools. ( = 3.31 ) .Meanwhile, on average, the lowest, the study(
=2.45 ). 
  3. The guidelines for problem solving of academic work management in 
school, under jurisdiction of The Office of Mahasarakham Primary Educational Service 
Area 2, the president of group for development in Educational Excellence, the school 
administrators and teachers as the heads of academic work, recommendedthe 
guidelines for problem solving of academic work management based on guidelines for 
policy of The Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2 by:1) 
analyzing the curriculum as well as relationship of Educational Standard and Indicator, 
2) determining the goal, policy, and guidelines for practice clearly, 3) studying the local 
curriculum to be relevant to the authentic situation, 4) holding the conference for 
teachers and parents in order to comprehend the school goal from the project activity 
being participated by community and parents, 5) inviting the outsiders to be scholars 
and committee, 6) appointing the work implementation committee, 7) establishing the 
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project to be congruent with the goal, 8) developing one’s awareness of establishment 
for Lesson Plan, 9) providing the media, equipment, and facilities for instructional 
management should be performed by the administrators, 10) promoting the teachers to 
submit their measurement and valuation plan in each subject, 11) encouraging the 
teachers to attend the training and seminar for conducing classroom research, 12) 
enhancing the teachers to present their performance in international research 
conference as well as disseminate their classroom research, 13) promoting the 
teachers to obtain knowledge and comprehension in producing as well as developing 
the media use and inventing the media and innovation by usinglocal material, 14) 
cooperating with the other work units in order to ask for media and technology 
donation, 15) visiting the authentic instruction should b done by administrators, 16) 
providing the internal supervision by collaboration with The Office of Educational 
Service Area in order to ask for supervision and Educational Guidance, 17) inviting the 
senior cohort who were successful in learning and occupation, for advising the current 
students, and 18) promoting the students to use the media for making decision b 
themselves. 
  4. The appropriated assessment, feasibility, accuracy and the benefit 
werereceived from the guidelines for problem solving of academic work management in 
school, under jurisdiction of The Office of Mahasarakham Primary Educational Service 

Area 2 that appropriation, feasibility, accuracy and the benefit were high level inall( x = 
3.92 ). 
 
Keywords :Problem Solving, Academic Work Management. 
 
 

บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ตามบทบญัญตัหิมวด 

5 มาตรา 39 และหมวด 8 มาตรา 60 และ 
61 ก าหนดใหม้กีารบรหิารและการจดั
การศกึษาโดยยกระดบัการศกึษาของชาติ
ใหไ้ดม้าตรฐาน และจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพใหท้ัว่ถงึจงึไดบ้ญัญตัใิหม้กีาร
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กระจายอ านาจการศกึษาในการบรหิาร
วชิาการ การบรหิารงบประมาณ การ
บรหิารงานบุคคล และการบรหิารงานทัว่ไป 
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
เขตพืน้ที ่และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษาโดยตรงสามารถจดัองคก์รและ
ด าเนินการไดอ้ยา่งอสิระ คล่องตวั รวดเรว็ 
ท าใหส้ถานศกึษาจดัหารายไดผ้ลประโยชน์ 
และระดมทรพัยากรมาใชใ้นการพฒันา
การศกึษาของสถานศกึษาไดม้ากขึน้
(กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
กระจายอ านาจการบรหิารและการจดั
การศกึษา พุธศกัราช 2550.2550 : 29-30) 
 สถานศกึษาหรอืโรงเรยีนจงึเป็น
หน่วยงานระดบัปฏบิตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดซึง่
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตไิด้
ก าหนดภารกจิของสถานศกึษาไวใ้นทุก
หมวดเพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถจดั
การศกึษาทีเ่กดิประโยชน์กบัผูเ้รยีนมาก
ทีสุ่ด (รุง่แกว้แดง . 2546 : 5) จะเหน็ไดว้่า
สถานศกึษาเป็นองคก์ารใหบ้รกิารทีผ่กูพนั
กบัเรือ่งการสอนและการเรยีนรูเ้ป็นหลกั
เป้าหมายสุดทา้ย  (Ultimate Goal) ของ
สถานศกึษากค็อืการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
(Student Learning)(วโิรจน์สารรตันะ . 
2548 : 6) ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาตไิดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีด่ าเนินการใน
การจดักระบวนการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 1) 

จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดย
ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) 
การฝึกทกัษะกระบวนการคดิการจดัการ
การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์
ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  3) 
การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิฝึกการปฏบิตัใิหท้ าไดค้ดิ
เป็นรกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ยา่ง
ต่อเนื่อง 4) การจดัการเรยีนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆอยา่งได้
สดัส่วนสมดุลกนัรวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม
ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  5) ส่งเสรมิสนบัสนุน
ใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มสื่อการเรยีนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
และมคีวามรอบรูร้วมทัง้สามารถใชก้ารวจิยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้นี้
ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั
จากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆและ  6) จดัการ
เรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานทีม่กีาร
ประสานความรว่มมอืกบับดิา มารดา
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ยเพื่อ
รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร . 2548 
: 2) สถานศกึษาจงึเป็นองคก์ารแห่งการ
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เรยีนรูม้ากกว่าองคก์ารใดๆ (Hoy and 
Miskel. 2001 : 4-10)  
 งานวชิาการจดัว่าเป็นงานหลกัของ
โรงเรยีน ทัง้นี้เพราะจดุประสงคอ์นัดบัแรก
ในการก่อตัง้โรงเรยีนขึน้มากเ็พื่อการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาเดก็นัน่เอง (นงเยาว ์ธาราศรสีุทธ.ิ 2530 
: 8) การบรหิารงานวชิาการเป็นงานที่
ส าคญัทีสุ่ดส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
เนื่องจาการบรหิารงานวชิาการจะเกีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมทุกสิง่ทุกอยา่ง การปรบัปรงุ
พฒันาการเรยีนการสอนใหไ้ดผ้ลดแีละมี
ประสทิธภิาพสงูสุดกบัผูเ้รยีน นอกจากนี้
งานวชิาการเป็นงานหลกัของสถานศกึษา
ไมว่่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาจะ
พจิารณาไดจ้ากผลงานวชิาการ ซึง่เป็นงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร และการน า
หลกัสตูรไปใชก้ารจดัโปรแกรมการศกึษา 
การจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นหน้าทขีอง
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและบุคลากรทุกระดบั 
(ปรยีาพรวงศอ์นุตรโรจน์.2535 : 16 )  
 ความส าคญัของการบรหิารงาน
วชิาการ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัของ
การบรหิารงานของผูบ้รหิาร สมารถทีจ่ะบ่ง
บอกถงึความมปีระสทิธภิาพต่อการพฒันา
โรงเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีน ทีเ่ป็น
เป้าหมายส าคญัของการพฒันาใหบ้รรลุตาม
ความมุง่หมายของการจดัการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ก ากบัตดิตาม ควบคุมดแูลโรงเรยีน
ในสงักดั โดยบรหิารจดัการครอบคลุมใน
ทอ้งที ่ 5 อ าเภอ ประกอบดว้ยอ าเภอวาปี
ปทุม อ าเภอพยคัฆภมูพิสิยั อ าเภอนาเชอืก 
อ าเภอนาดนูและอ าเภอยางสสีุราช
(ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2. 2556) 
 จากการตดิตามผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ของ
นกัเรยีนใสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 ประจ าปีการศกึษา 2555 พบว่า 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 
จ านวน 3,840 คน มรีะดบัผลสมัฤทธิท์าง
เรยีนอยูใ่นระดบัทีต่อ้งปรบัปรงุ (ผลคะแนน
เฉลีย่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ) ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สุขศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ และการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ีนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3จ านวน 1,184 คน มรีะ
ระดบัผลสมัฤทธิท์างเรยีนอยูใ่นระดบัทีต่อ้ง
ปรบัปรงุ (ผลคะแนนเฉลีย่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 
) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ 
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สุขศกึษาและพล
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ศกึษา ศลิปะ และการงานอาชพีเทคโนโลย ี
(รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2555 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2.2556 : 34 - 38) 
 จากผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐานของนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 พบไดว้่าผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรงุและจาก
การประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รยีน โดย
ประเมนิผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้สรปุ
ภาพรวมผลการประเมนิอยูใ่นระดบัตอ้ง
ปรบัปรงุและการนิเทศภายในสถานศกึษา
พบว่ามคีวามบกพรอ่งในดา้นวชิาการมาก
ทีสุ่ดจากทัง้หมด 4 ดา้น ซึง่จากผลการ
ประเมนิดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่า การจดัการ
ศกึษาของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 ตอ้งไดร้บัการพฒันา เนื่องจากการ
จดัการศกึษาในปจัจบุนัถอืเอาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึ
สภาพความส าเรจ็ หรอืลม้เหลวในการ
บรหิารจดัการศกึษาของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ผูว้จิยัในฐานะเป็นครผููส้อน ซึง่
มหีน้าทีใ่นการสอนและใหค้วามรูแ้ก่
นกัเรยีน เหน็ว่าการบรหิารงานวชิาการเป็น
สิง่จ าเป็น ตอ้งไดร้บัการพฒันา และสรา้ง

ความตระหนกัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาเหน็
ถงึความส าคญัในการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีน ซึง่การบรหิารงานวชิาการ
ของสถานศกึษานัน้จรงิ ๆ แลว้มขีอบขา่ย
งานทีก่วา้งขวาง กจิกรรมทุกชนิดทีเ่ป็นงาน
วชิาการทัง้สิน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษา
สภาพปจัจบุนั ปญัหาและแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา ใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2
ผลการวจิยัในครัง้นี้คงเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใชป้รบัปรงุมาตรฐานทางวชิาการแก่
โรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็น
แนวทางในการปฏบิตัเิพื่อปรบัปรงุการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา และถอื
เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการบรหิารงาน
วชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสบ
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษา ในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคามเขต 2 
 2. เพื่อศกึษาปญัหาการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคามเขต 2 
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 3. เพื่อศกึษาแนวทางการแกป้ญัหา
การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ 
ทฤษฏ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน
วชิาการ และขอบขา่ยการบรหิารงาน
วชิาการจากหน่วยงาน ผูว้จิยั ไดมุ้ง่ศกึษา
สภาพ ปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา
การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคามเขต 2จ านวน 12 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  2.
ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 3.ดา้น
การวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอนผล
การเรยีน 4. ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 5. ดา้น
การพฒันา และส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู ้ 6. 
ดา้นการนิเทศการศกึษา 7. ดา้นการแนะ
แนว 8. ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 9. 
ดา้นการส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็
ทางวชิาการ  10. ดา้นการประสานความ
รว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศกึษาและ องคก์รอื่น 11. ดา้นการ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา  
12.ดา้นการพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษา 
 
วิธีวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1. แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพ 
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดบั  
  2. แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง สมัภาษณ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และหวัหน้างานวชิาการในสถานศกึษา ทีม่ ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู และต ่า  
  3. แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง สมัภาษณ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ของโรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ( Best 
Practices)ดา้นงานวชิาการ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ระยะที ่ 1 ศกึษา สภาพ การ
บรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2มวีธิดี าเนินการแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
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  1.1 ขัน้ตอนที ่ 1 ด าเนินการ
สมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง 
   โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และหวัหน้างานวชิาการ ใน
สถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ จ านวน24 คน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์มาสรา้งเป็นขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพการบรหิาร งานวชิาการตามขอบขา่ย
งานวชิาการอยา่งแทจ้รงิ 
  1.2 ขัน้ตอนที ่2 ด าเนินการสอบถาม 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
   จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
หวัหน้างานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่จ านวน  288 คน โดย
น าเอาผลวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้ง ในขัน้ตอนที ่ 1 มาเป็น
ประเดน็ในการตัง้ค าถามเพื่อใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
 2. ระยะที ่2 ศกึษาปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 มวีธิดี าเนินการแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
  2.1 ขัน้ตอนที ่ 1 ด าเนินการ
สมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง 
   โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และหวัหน้างานวชิาการ ใน

สถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ จ านวน24 คน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์มาสรา้งเป็นขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้ง
กบัปญัหาการบรหิารงานวชิาการอยา่งแทจ้รงิ 
  2.2 ขัน้ตอนที ่2 ด าเนินการสอบถาม 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
   จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
หวัหน้างานวชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่จ านวน  288 คน โดย
น าเอาผลวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้ง ในขัน้ตอนที ่ 1 มาเป็น
ประเดน็ในการตัง้ค าถามเพื่อใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
 3. ระยะที ่3ศกึษาแนวทางการแกป้ญัหา
การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2มขีัน้ตอนดงันี้ 
 3.1 ขัน้ตอนที ่ 1ด าเนินการสมัภาษณ์ 
สถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ( Best 
Practice)โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง สมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
สถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ( Best 
Practice)จ านวน 2 โรงเรยีน เพื่อศกึษาและ
ก าหนดแนว ทางการแกป้ญัหาการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  
  3.2 ขัน้ตอนที ่2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การศกึษาในระยะที ่ 1 ระยะที ่ 2 และการ
สมัภาษณ์ สถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
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(Best Practice) มาสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็น
แนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  
  3.3 ขัน้ตอนที ่3 น ารา่งแนวทางการ
แกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน พจิารณา
เสนอแนะ และตรวจสอบในดา้น ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได ้ประกอบดว้ย 
1. รองผูอ้ านวยการเขตพืน้ที ่  จ านวน2ท่าน 2. 
ศกึษานิเทศกจ์ านวน 1ท่าน  3. ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  จ านวน2ท่าน 
  3.4 ขัน้ตอนที ่4 น าขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ขและจดัท าคู่มอื
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 
และเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 16 คน 
พจิารณาเสนอแนะเพื่อประเมนิความเหมาะสม 
และความสะดวกต่อการน าไปใช ้ประกอบดว้ย
ประธานกลุ่มเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ
การศกึษา กลุ่มที ่1-16จ านวน16 คน 
  3.5ขัน้ตอนที ่ 5น าขอ้เสนอแนะ
จากผูท้รงคุณวุฒมิาปรบัปรงุแกไ้ขและ
จดัท าคู่มอืแนวทางการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2 ฉบบัสมบรูณ์เพื่อ
น าไปใชต่้อไป 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัสภาพปจัจบุนั ปญัหาและ
แนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 2มดีงันี้ 
  1. สภาพ การการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม
เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
( = 2.74 )เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบั มาก 2ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 
ดา้น และระดบัน้อย 2 ดา้นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
สงูทีสุ่ดคอื ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้(  = 3.67 )รองลงมาคอืดา้นการ
วดัผลประเมนิผลและด าเนินการเทยีบโอน
ผลการเรยีน  
( =3.11 ) ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื
ดา้นการนิเทศการศกึษา (  = 2.27 )และ
ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษา 
( = 2.40 ) 
  2. ปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2
โดยภาพรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(
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 = 2.77 )เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัน้อยจ านวน3ดา้นและอยูใ่นระดบัปาน
กลางจ านวน9 ดา้นดา้นทีม่ปีญัหาค่าเฉลีย่
สงูทีสุ่ดคอืดา้นทีม่ปีญัหาค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด
คอืดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษา(  = 3.66 )
รองลงมาคอืดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา(  = 
3.09 )ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืดา้น
แนะแนวการศกึษา( = 1.99 ) 
  3. แนวทางการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคามเขต 2 โดยยดึแนวทางตาม
นโยบายของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2ไดแ้ก่ การ
ส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ
บรหิารหลกัสตูร การศกึษาดงูาน
สถานศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ในการ
พฒันากระบวนการเรยีนรู ้การด าเนินการ
วดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย
ผูบ้รหิารและคณะครตูอ้งมกีารท าวจิยัอยา่ง
น้อยปีละ 1 เรือ่งและมเีวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู ้พฒันาสื่อ นวตักรรมทางการศกึษา
อยูเ่สมอ จดัใหม้กีารพฒันาแหล่งเรยีนรู้
ภายในและภายนอกอยา่งเพยีงพอ มกีาร
นิเทศภายในโดยผูบ้รหิารและคณะครอูยา่ง
สม ่าเสมอ มกีารดแูลและช่วยเหลอืนกัเรยีน
อยา่งเป็นระบบ มกีารอบรมและส่งเสรมิให้

ครทู างานเป็นรปูธรรมและเป็นปจัจบุนัเพื่อ
แกป้ญัหาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
และมแีผนงานการด าเนินโครงการต่างๆ
ของสถานศกึษาทีจ่ะเน้นการใหค้วามรูด้า้น
วชิาการแก่ชุมชนและผูป้กครอง ผูบ้รหิาร
ควรมกีารเยีย่มการสอนตามสภาพจรงิ  
 

อภิปรายผล 
 การ แกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2 
จากแนวทางตามขัน้ตอนของการวจิยัท าให้
ได้แนวทางการแกป้ญัหาการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทีค่รอบคลุม
ภาระงานวชิาการทัง้หมดมี 12ดา้น
ประกอบดว้ย 1) การพฒันาหลกัสตูรของ
สถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการ
เรยีนรู้ 3) การวดัผล ประเมนิผล และ
ด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน 4) การ
วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศกึษา 5)การพฒันาและส่งเสรมิใหม้ี
แหล่งเรยีนรู้ 6) การนิเทศการศกึษา 7) การ
แนะแนวการศกึษา 8)การพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา  9)การส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวาม
เขม้แขง็ทางวชิาการ 10 )การประสานความ
รว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศกึษาและองคก์รอื่น 11) การส่งเสรมิ
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และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครวั องคก์รหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา
12) การพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษา ผูบ้รหิารและครผููป้ฏบิตัหิน้าที่
หวัหน้าวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ไดเ้หน็แนวทางในการบรหิารงานวชิาการ
และสามารถน าผลการศกึษาไปใชใ้นการ
ปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาซึง่แต่ละ
องคป์ระกอบมปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามา
อภปิรายไดด้งันี้ 
  1.สภาพการการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม
เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (
 = 2.62)เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบั มาก 2ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 8 
ดา้น และระดบัน้อย 2 ดา้นดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
สงูทีสุ่ดคอื ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้(  = 3.67)รองลงมาคอืดา้นการ
วดัผลประเมนิผลและด าเนินการเทยีบโอน
ผลการเรยีน (  =3.11) ส่วนดา้นทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอืดา้นการนิเทศการศกึษา 
(  = 2.27)และจากการทีผู่ว้จิยัไดล้ง
ภาคสนามเพื่อไปสมัภาษณ์แนวทางการ
บรหิารวชิาการทัง้ 2โรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลศิทางวชิาการ( BestPractice)พอ
สรปุไดด้งันี้  1)โรงเรยีนใชห้ลกัการ

บรหิารงานวชิาการแบบมสี่วนรว่มของ
ชุมชนทุกภาคส่วนทีม่สี่วนไดเ้สยีเขา้มามี
บทบาทก ากบัตดิตามการบรหิารจดั
การศกึษาส่งผลใหท้ัง้ 2โรงเรยีนมคีุณภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ
สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานของชาติ 2)มกีารบรู
ณาการการเรยีนการสอนใชส้ื่อนวตักรรมที่
ทนัสมยัเหมาะสมกบัยคุเทคโนโลยนีกัเรยีน
ทุกคนสามารถใชส้ื่อเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและ 3) การจดัการเรยีนการ
สอนจะประสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยเสาหลกั 3ประการคอื “ครดูี
โรงเรยีนดชีุมชนดี ” ตรงกบัผลการศกึษา
ของวราภรณ์อรยิธนพล( 2552:88-89)ได้
ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางแกไ้ข
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
เอกชนในจงัหวดันครราชสมีาพบว่าสภาพ
การบรหิารงานวชิาการโดยภาพรวมมกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลางดา้นการ
เปรยีบเทยีบปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ระหว่างโรงเรยีนขนาดเลก็กบัขนาดกลาง
และใหญ่พบว่าโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั
แนวทางแกไ้ขปญัหาการบรหิารงาน
วชิาการควรลดภาระงานดา้นอื่นจดัอบรม
ประชุมปฏบิตักิารจดัท าสื่อและแหล่งเรยีนรู้
พรอ้มทัง้ใหค้วามรูว้ธิกีารนิเทศแบบตวัต่อ
ตวัและและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมใจ
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ไชยโกฎ(ิ 2553:95-97)ไดศ้กึษาปญัหาและ
แนวทางการแกไ้ขการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนในเขตอ าเภอสอยดาวสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่ การศกึษาจนัทบุรเีขต 2
ปญัหาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลางส่วนการจ าแนกตามประสบการณ์
ในการสอนน้อยกว่า 10ปีและประสบการณ์
ในการสอนมากกว่า10ปีโดยรวมไมแ่ตกต่าง
กนัดา้นการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ขนาดเลก็และขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั. 05แนวทางใน
การแกไ้ขปญัหาการบรหิารงานวชิาการควร
มกีารประชุมวางแผนรว่มกนัระหว่าง
ผูบ้รหิารครแูละคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการจดัอบรมใหค้วามรูใ้หท้อ้งถิน่มี
ส่วนรว่มในการจดักจิกรรมจดัใหม้กีาร
อบรมครเูกีย่วกบัการสรา้งและใชน้วตักรรม
ทีห่ลากหลายจดัหาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อ
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการ
พฒันาดา้นวชิาการสนบัสนุนงบประมาณใน
การพฒันาและศกึษาแหล่งเรยีนรูร้วมถงึ
การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
และครผููส้อนในเรือ่งเทคนิคและวธิกีาร
นิเทศและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ทพิวรรณถนอมจติพงษ์( 2553:105)ได้
ศกึษาสภาพและปญัหาการบรหิารงาน
วชิาการในโรงเรยีนเอกชนกรณศีกึษา :
โรงเรยีนกรงุเทพพทิยากรงุเทพมหานคร
พบว่าสภาพการบรหิารงานวชิาการโดย

ภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก
เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่ระดบัมากสงูสุดไดแ้ก่
ดา้นสื่อการสอนดา้นการวดัและประเมนิผล
ดา้นแผนการจดัการเรยีนรูด้า้นการวจิยัใน
ชัน้เรยีนดา้นการนิเทศการสอนดา้น
หลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใชด้า้นทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ระดบัมากต ่าสุดคอืดา้นหอ้งสมดุ
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการโดยภาพรวม
มปีญัหาการปฏบิตัสิ่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
น้อยทีสุ่ดดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัปานกลาง
คอืดา้นหอ้งสมดุส่วนดา้นอื่นมคี่าเฉลีย่
ระดบัน้อยทีสุ่ดสภาพการบรหิารงานดา้น
หลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใชค้วรมี
การตดิตามผลการน าหลกัสตูรไปใชอ้ยา่ง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อประสทิธผิลของการ
วางแผนจดัท าหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ
ส าหรบัดา้นหอ้งสมดุผูบ้รหิารควรให้
ความส าคญัตดิตามงานและปรบัปรงุพฒันา
แกไ้ขใหม้กีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพดี
ขึน้เพื่อใหป้ญัหาดา้นหอ้งสมดุน้อยลง 
  2.ปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2  
โดยภาพรวมมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(
 = 2.77)เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัน้อยจ านวน3ดา้นและอยูใ่นระดบัปาน
กลางจ านวน9 ดา้นดา้นทีม่ปีญัหาค่าเฉลีย่
มากทีสุ่ดคอืดา้นทีม่ปีญัหาค่าเฉลีย่มาก
ทีสุ่ดคอืดา้นการพฒันาระบบประกนั
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คุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา( 
= 3.66)รองลงมาคอืดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา(  = 
3.09)ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืดา้น
แนะแนวการศกึษา( = 1.99) และจากการ
ทีผู่ว้จิยัไดล้งภาคสนามเพื่อไปสมัภาษณ์
ปญัหาของการบรหิารวชิาการ 2โรงเรยีนทีม่ ี
แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทางวชิาการ
(BestPractice)พอสรปุไดด้งันี้ 1) โรงเรยีน
ขนาดเลก็ไมส่ามารถหาบุคลากรใหม้ี
จ านวนเพยีงพอแก่ความตอ้งการ ของ
ทอ้งถิน่ได้ 2) เกีย่วกบังบประมาณของ
โรงเรยีนขนาดเลก็มจี านวนน้อยไมเ่พยีงพอ
ต่อการพฒันาโรงเรยีนและ 3) วสัดุ อุปกรณ์
เครือ่งใชต่้าง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้
ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ทัง้อาจเป็นเพราะว่าครขูาดกระบวนการใน
การวจิยัและการจดัการเรยีนการสอนที่
หลากหลายส่งผลกระทบต่อผูเ้รยีนโดยตรง 
ซึง่การจดัการศกึษาในยคุปฏริปูการศกึษา 
ไดเ้ปลีย่นบทบาทครจูากการเป็นถ่ายทอด
ความรูด้า้นเดยีวมาเป็นผูค้อยชีแ้นะและ
สนบัสนุนในการจดักระบวนการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชญัญา
พงษ์ชยัธนีนาฎณสุนทรภทัรพลมหาขนัธ์
(2554:87-89)ไดศ้กึษาปญัหาและแนว
ทางแกไ้ขการบรหิารงานวชิาการใน
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุรเีขต

2พบว่าโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสระบุรเีขต 2โดยภาพรวมมี
ปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่จ าแนกเป็น
รายดา้นพบว่าดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื 
ดา้นสื่อการเรยีนการสอนรองลงมาคอืดา้น
หลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใชด้า้นการ
จดัการเรยีนการสอนและดา้นการวดัและ
ประเมนิผลตามล าดบัส าหรบัแนวทางแกไ้ข
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการดา้นสื่อการ
เรยีนการสอนควรเพิม่งบประมาณและขอ
ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่างๆโดย
การระดมทุนหรอืรบับรจิาคดา้นหลกัสตูร
และการน าหลกัสตูรไปใชค้วรจดัอบรมหรอื
สมัมนาใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ผูบ้รหิารครู
และบุคลากรทางการศกึษาและจดัหาคู่มอื
รวมทัง้ตดิตามประเมนิใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจทุกระยะดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ควรมกีารจดัอบรมใหแ้ก่ครสูนบัสนุนการไป
ศกึษาดงูานและเพิม่สื่อการเรยีนการสอน
เขา้ช่วยในการจกัการเรยีนการสอน 
  3.ขอ้สรปุจากการ ศกึษาแนว
ทางการแกป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต 2  
ไดแ้ก่ 1) โรงเรยีนบา้นหนองดนิด า 2) 
โรงเรยีนบา้นเขวาทุ่ง  ขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากแนว
ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการพฒันาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
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ประถมศกึษาผูว้จิยัน าเสนอในประเดน็
ต่างๆดงันี้ 
   ประเดน็ที่ 1แนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ประถมศกึษาทัง้ 2แห่งซึง่ถอืว่าผูบ้รหิาร
โรงเรยีนทีไ่ดน้ ามาใชเ้ป็นกลยทุธห์ลกัของ
การบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษาคอืการน า
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการจดัการศกึษา
ไดแ้ก่ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานผูน้ าชุมชนองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหรอืผูม้อุีปการคุณของโรงเรยีนเขา้มา
มสี่วนรว่ม ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนทัง้กระบวนการตัง้แต่การ
วางแผนพฒันาการด าเนินงานการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานตลอดจนการรว่ม
ชื่นชมผลงานทีเ่กดิขึน้ทัง้นี้การใหผู้ม้สี่วน
ไดส้่วนเสยี( Stakeholder)ของโรงเรยีน
ดงักล่าวเขา้มามสี่วนรว่มผูบ้รหิารตอ้งค านึง
ความรูค้วามสามารถความตอ้งการความ
สมคัรใจของกลุ่มบุคคลดงักล่าวดว้ย 
   ประเดน็ที่ 2การจดัหา
ทรพัยากรทางการศกึษานบัเป็นอกีหนึ่ง
ภาระทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนทัง้ 2แห่งให้
ความส าคญัเหมอืนกนัในการบรหิารงาน
วชิาการทัง้นี้การจดัหาวสัดุอุปกรณ์
สิง่ก่อสรา้งต่างๆผูบ้รหิารตอ้งค านึง
ความสามารถในการหางบประมาณที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการก่อหนี้ผกูพนัเกนิ

ศกัยภาพของตนเองอาจเป็นภาระทีห่นกั
หน่วงและเกนิความจ าเป็น 
  4.แนวทางการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานวชิาการ ในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 ผูบ้รหิารควรเปิดใจ
กวา้งมวีสิยัทศัน์ต่อการเปลีย่นแปลงโดย
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นมวีสิยัทศัน์
ในเรือ่งการจดัการศกึษาตามแนว
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตสิามารถ
แกป้ญัหาโดยใชว้จิารญาณความมเีหตุผล
และใชว้ธิปีรกึษาหารอืรว่มกบัทมีงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อหาขอ้ยตุซิึง่ตรงกบั ภารกจิ
ของสถานศกึษาดงัทีพ่ระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาตพิ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545มุง่ให้
กระจายอ านาจในการบรหิารจดัการไปให้
สถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ด ท าใหส้ถานศกึษา
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการ
สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ
เรยีนรู ้ตลอดจนการวดัผล ประเมนิผล 
รวมถงึการจดัปจัจยัเกือ้หนุนการพฒันา
คุณภาพนกัเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1ในการน าแนวทางการ
พฒันาการบรหิารงานวชิาการใน
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สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานี้ไปทดลองใชก้บั
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานควรน าแนวทางน้ีไปใช้
ดว้ย 
  1.2หน่วยงานตน้สงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง
และรบัผดิชอบในการจดัการศกึษาในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรน าแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จากการวจิยัครัง้นี้ ไปศกึษารายละเอยีด
และแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
 2.ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้
ต่อไป 

  2.1 ควรมกีารน าแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ไปประยกุตส์ าหรบัวจิยัเรือ่งการบรหิารงาน
ประมาณ การบรหิารงานบุคคลและการ
บรหิารงานบรหิารทัว่ไปในสถานศกึษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา 
  2.2 ควรวจิยัศกึษาปจัจยัทีส่่งผล
ต่อความส าเรจ็ดา้นการบรหิารงานวชิาการ
โดยใชแ้นวทางการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
โดยศกึษาจากสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทีเ่ป็น
ตน้แบบหรอืแกนน า 
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