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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ 2) เพื่อ
พฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 การวิจัยมี 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ แล้ว
นำามาเปน็กรอบแนวคดิในการศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาการบริหารงานวชิาการ โดยสรา้งแบบสอบถาม 
ไปสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 50 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการจำานวน 83 คน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำานวน 198 คน สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สูง 5 อันดับแรกของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 อยู่ใน
ระดับดีจำานวน 5 โรงเรียน 

ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 นำารา่งรปูแบบไปดำาเนนิการสนทนากลุม่ โดยผูร่้วมสนทนา
กลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาจำานวน 2 คนผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 5 คน และประเมิน 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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1 M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Faculty of Education, Mahasarakham University
3 Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 232 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

ศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูจำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า   

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ด้านที่สภาพปัจจุบันมากที่สุด 
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีสภาพปัญหา
มากที่สุด คือ การนิเทศการศึกษา 

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูป
แบบ 3) กลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบและ 6) เงื่อนไข
ความสำาเร็จของรูปแบบ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมี 8 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้3) การนิเทศการศึกษา 4)การวัดผล ประเมินผลและการเทียบ
โอนการเรียนรู้ 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7) การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 8) การพฒันาแหลง่เรียนรู ้และผลการประเมนิ
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 
3 ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการบริหารวิชาการ การบริหารวิชาการ

Abstract
The research aimed to 1) examine the current conditions, problems and academic 

administration of basic education schools under the office of Sakon Nakhon educational 
service area office 3, 2) develop the academic administration model of basic educational 
schools under the office of Sakon Nakhon educational service area office 3. The study was 
divided into 2 phases.

Phase 1: Study the researches and literatures concerning the framework, the  
current conditions and the problems of academic administration to gain the concept for 
constructing a set of questionnaire. The questionnaire was then used to collect data from 
50 administrators, 83 heads of academic sections and 198 heads of learning areas ; and 
interviewed the administrators of 5 schools that ranked top-five of the national education 
test scores (O-NET) and were certified by the office of educational standard assurance and 
quality assessment in the third-round inspection. 

Phase 2: Construct the model of educational administration of basic education 
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schools under the office of Sakon Nakhon educational service area office 3, held a focus 
group discussion of which the participants were 2 educational administrators and 5 school 
directors on the constructed model, evaluated the educational administration models of the 
schools under the office of Sakon Nakhon educational service area office 3 by 30 school 
administrators and teachers. The instruments used to collect data were a set of question-
naire, interviewing forms, recording forms and evaluating forms. The data were analyzed by 
a computer application. The statistics used to analyze the data were percentage, mean and 
standard deviation. The results were as follows: 

1) The current conditions of academic administration of basic education schools 
under the office of Sakon Nakhon educational service area office 3, overall, were at a high 
level. The highest mean was the development of the learning process. The problems of 
academic administration, overall, were at a moderate level. The most problematic aspect 
was supervision.

2) The academic administration model of basic education schools under the office 
of Sakon Nakhon educational service area office 3 consisted of 6 factors which were: 1) the 
principle of the model, 2) the objective of the model, 3) the mechanic of the model, 4) the 
operating of the model, 5) the evaluation of the model and 6) the conditions for the model’s 
success. The framework of the academic administration consisted of 8 aspects which were: 
1) the development of school curriculum, 2) the development of learning process, 3) the 
educational supervision, 4) the educational measurement and evaluation and the transfer 
of the learning result, 5) the development of educational quality assurance system, 6) the 
research for developing educational quality, 7) the development of medias, innovation and 
educational technology and 8) the development of learning resources. The appropriateness 
and possibility of the schools’ administration were all found to be at a high level.

Keywords: Academic administration model, academic administration

บทนำา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และเป็น
หัวใจสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนา
บุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรม ในการดำารงชีวติ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2546: 5) โดยมาตรฐานการศึกษาของชาติด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายอยู่ที่การ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 3) 
เปน็ทีย่อมรบักันแล้ววา่การศกึษาเปน็กระบวนการ
สำาคัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแต่พัฒนาชีวิตวัยแรกเกิดไปจนถึงวัย
แหง่การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถทีจ่ะ
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ดำารงชวีติและประกอบอาชีพ มรีายได้ เล้ียงตนเอง 
สรา้งพลังครอบครัว ชุมชน และสงัคมอย่างมคีวาม
สขุ ซึง่จะส่งผลต่อการสรา้งสรรคพั์ฒนาสงัคมและ
ประเทศชาติโดยรวมอย่างสนัตจิวบจนถงึวยัสดุสดุ
ของชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการวางรากฐานสรา้งสรรค์พัฒนาความเจรญิ
มัน่คง และแกไ้ขปญัหาต่างๆ แกส่งัคมต้ังแต่ตนเอง 
ครอบครัวประเทศชาติและโลก (สำานักนายก
รัฐมนตรี, สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2535-2539: 1) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแก่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและสำานกังานการศกึษา
ศาสนาและวัฒนาธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงซึ่งใน
สถานศึกษาน้ันจะเห็นได้ว่าหัวใจการศึกษาอยู่ที่
การบริหารงานวิชาการ มีความสำาคัญยิ่งต่อการ
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา จะปรากฎเด่นชัดเมื่อมีการ
บริหารงานวิชาการประสบความสำาเร็จ อุทัย บุญ
ประเสริฐ (2538: 62) กล่าวว่า งานสำาคัญของ
โรงเรียนคืองานวิชาการถ้าหากโรงเรียนดำาเนิน
การผิดพลาดทางวิชาการ ก็น่าจะพิจารณาได้
ว่าโรงเรียนน้ันประสบความล้มเหลวในทางตรง
กันข้ามโรงเรียนใด ที่ประสบความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงานวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะได้
รับการยกย่อง ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ดำาเนิน
ภารกจิของโรงเรยีนไดผ้ล ซึง่สอดคลอ้งกับปองสนิ  
วิเศรศิริ (2549: 2 อ้างถึงใน Miller, 1965: 
3175) ที่เน้นความสำาคัญของงานวิชาการว่างาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2543: 17) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า

ความสำาเร็จของงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่การบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ช่วยเพ่ิม
ความสนใจและใส่ใจต่ออนาคต ช่วยในการฝึก
ทักษะการวิจัย การทำางานเป็นกลุ่ม รวมถึงทักษะ
ในการส่ือความหมาย เช่น การพูดและการเขียน
ที่มีคุณภาพ ที่สำาคัญการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
อนาคตนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมกันคิดและ
ระดมสมอง โดยใช้ทกัษะการคดิระดบัตา่งๆ ตัง้แต่
ระดับปฐมภูมิจนถึงทักษะการคิดข้ันสูง เทคนิคน้ี
สามารถนำาไปใช้พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ของสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
มีความสุขได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ระดับปฏิบัติที่มีความสำาคัญต่อการบรรลุจุดมุ่ง
หมายที่คาดไว้เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะสิ้นสุด
การศึกษาในระดับการศึกษา ข้ันพื้นฐานนี้โดย
เน้นให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการ
บริหารและการจัดการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ทีโ่ดยตรงและ
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทำา
หน้าที่กำากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศกึษาประกอบดว้ยผู้ปกครองนกัเรยีนผูแ้ทน
ครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เกา่ของสถานศึกษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546 ค: 20)

ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในขอบข่ายดังกล่าวจะ
ต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซ่ึงมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำาในการบริหารงาน
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วิชาการในสถานศึกษาทุกแห่งมีสถานศึกษาที่
สังกัดในสำานักงานคณะกรรมการ การประถม
ศึกษาแห่งชาติก่อนท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียก
ว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัจจุบัน
ใช้คำาว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษา 3 ระดับได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาค
บังคับสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา ซ่ึงเปลีย่นแปลงสงักดัตามประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการเรือ่งการกำาหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 28-29)  
ส่วนการดำาเนินงานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพและให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าวข้างต้นต้องอาศัยการบริหารงานด้าน
ตา่งๆ ในโรงเรยีนและการบรหิารงานวชิาการถอืวา่
เป็นงานที่สำาคัญซึ่งเป็นงานหลักของโรงเรียนมี
ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ ดังจะเห็นได้จาก
มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาจะปรากฏชัด
เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสำาเร็จ  
(บญุทพิย ์สรุยิวงศ,์ 2544) นอกจากน้ีงานวชิาการ
ยงัเปน็ตวัชีใ้หเ้หน็ถงึคุณภาพและประสทิธิภาพของ
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนนัน้ๆ โดยดูทีผ่ลผลติ
การศกึษาคอืตัวนกัเรยีนวา่ มคุีณภาพเพยีงใดเปน็
ที่ยอมรับชื่นชม ของสังคมหรือไม่อย่างไรโรงเรียน
จะมีชื่อเสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส่วน
ใหญ่ผู้บริหารและครูจึงควรให้ความสนใจและ
ทุ่มเทให้กับการบริหารงานวิชาการให้มากที่สุด
ด้วยจากเหตุผลข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าการบริหาร
งานวชิาการ เปน็หวัใจสำาคัญของการบรหิารสถาน
ศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา
ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าท่ี

ในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุด 
มุง่หมาย ของหลกัสตูรตอ่ไป (รุจริ ์ภูส่าระ, 2545)

ปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบันเกิด
จากสภาพปัญหาทางด้านระบบบริหาร และการ
จัดการของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการรวม
ศูนย์อำานาจไว้ที่ส่วนกลาง แม้นจะมีการมอบ
อำานาจไว้เพียงบางเรื่อง การกระจายอำานาจลง
สู่เขตพื้นการศึกษายังมีน้อย ในการบริหารงาน
โดยเฉพาะในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ
และความไม่ต่อเนื่องของแผน เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและทางการเมือง 
ทำาให้เกิดความสูญเปล่าทั้งในด้านทรัพยากรและ
กอ่ใหเ้กดิปญัหาตอ่เนือ่งหลายประการ (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2542: 2) การจดัการศกึษาในสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ให้ความ
สำาคัญแก่การบริหารงานวิชาการอย่างเต็มที่ แต่
สถานศึกษาในสังกัดโดยส่วนมาก ก็ยังคงมีปัญหา
การบริหารงานวิชาการ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่ผ่านมาพบ
วา่ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูอ้ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งปรับปรงุ 
ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สภาพครูไม่ครบช้ัน และมีนักเรียนจำานวนน้อยใน
แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
เพราะครูมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน 
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ไม่ค่อยสอดคล้องกับ
ริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้มีจำานวนจำากัด ซึ่งสาเหตุมาจากได้รับงบ
ประมาณน้อย สื่อและเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีใช้อย่างจำากัด และที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2556: 2) 
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จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ จึง
มีความสนใจศกึษารปูแบบ การบรหิารงานวชิาการ
เพื่อให้ได้ข้อสนเทศไว้เป็นแนวทางในการดำาเนิน
งาน การกำาหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนา
งานบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผู้วิจัย
เอง และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ดำาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนักวิชาการเพื่อนำาไปเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ไปสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 50 คน หัวหน้า
ฝ่ายบรหิารงานวชิาการจำานวน 83 คนหวัหน้ากลุม่

สาระการเรยีนรู ้จำานวน 198 คน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 331 คนซึ่งได้มาโดย
วธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ ตามขนาดของโรงเรยีน และ
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่ 
และมอรแ์กน (บญุชม ศรสีะอาด และคณะ, 2543: 
40)   

 ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบ
ไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานวิชาการ
ประสบความสำาเรจ็ (Best practice) จากโรงเรยีน
ท่ีมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O- NET) สูง 5 อันดับแรก และผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดี 
จำานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ดำาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้

 ข้ันตอนที่ 1 ร่างรูปแบบ ผู้วิจัยนำา
ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาดำาเนิน
การร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบโดยวิธี
ประชมุสนทนากลุม่ ผูใ้หข้อ้มลู ได้แก ่ผูท้รงคณุวุฒิ
ด้านบริหารการศึกษา จำานวน 2 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ จำานวน 5 คน รวมจำานวน 7 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสม  
ความเปน็ไปได ้ของรปูแบบงานบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
จำานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการการ ในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 จำาแนกผลการศึกษาได้ ดัง 
ตารางที่ 1-2

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของสภาพปัจจุบัน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ข้อ  ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร
สภ�พปัจจุบัน

S.D. แปลผล

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.55 0.03 มาก

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.60 0.04 มาก

3 การนิเทศการศึกษา 3.53 0.03 มาก

4 การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ 3.54 0.05 มาก

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3.57 0.08 มาก

6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.51 0.04 มาก

7 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.52 0.09 มาก

8 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.53 0.02 มาก

โดยรวม 3.55 0.64 ม�ก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบัน 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
3.55, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น เรยีงลำาดับจากคา่เฉลีย่สงูสดุ

ลงไป ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
(  = 3.60, S.D. = 0.04) รองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (  = 
3.57, S.D. = 0.08) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 
3.51, S.D. = 0.03) 
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จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัญหา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.95, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี
คา่เฉล่ียมาก ไดแ้ก ่การนิเทศการศกึษา (  = 3.22, 
S.D. = 0.10) รองลงมาคือ การพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้ 
(  = 3.20, S.D. = 0.07) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (  
= 2.72, S.D. = 0.06)

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกของรูปแบบ 
4) วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมิน
รูปแบบและ 6) เง่ือนไขความสำาเร็จของรูปแบบ 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 8 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศ
การศึกษา 4) ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
การเทียบโอนการเรียนรู้ 5) ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 8) ด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา

วิจัยดังกล่าวอภิปรายผลได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงาน
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนของสภาพปัญหา การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ข้อ ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร
สภ�พปัญห�

S.D. แปลผล
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.72 0.06 ปานกลาง

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.97 0.06 ปานกลาง

3 การนิเทศการศึกษา 3.22 0.10 ปานกลาง

4 การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ 2.84 0.06 ปานกลาง

5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2.78 0.13 ปานกลาง

6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.00 0.02 ปานกลาง

7 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2.89 0.08 ปานกลาง

8 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.20 0.07 ปานกลาง

โดยรวม 2.95 0.48 ป�นกล�ง
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาการบริหารงานทั้ง 8 
ด้าน ด้านที่มีสภาพปัจจุบันมากที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้านท่ีมี
สภาพปัจจุบันน้อยที่สุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนสภาพปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ 
การนเิทศการศกึษา รองลงมาคือ การพัฒนาแหลง่
เรยีนรู ้และดา้นท่ีมปีญัหาน้อยทีส่ดุคือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อค้นพบปรากฏดังนี้ อาจ
จะเป็นเพราะ การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 
2) มุง่กระจายอำานาจการบรหิารจดัการไปให้สถาน
ศึกษาให้มากท่ีสุดเพราะการศึกษาเป็นกระบวน
การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมการศึกษาช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณท์ัง้รา่งกายจิตใจสติปญัญาความรูค้ณุธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) ประกอบกับ
งานวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุก
ชนิดในโรงเรียนเพ่ือดำาเนินการและพัฒนาการ
เรียนการสอน ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ อันเป็น
เป้าหมายและภารกจิสงูสดุของสถานศกึษา (กติมิา  
ปรีดีดิลก, 2539: 74) ซึ่งสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให้ความ
สำาคัญในงานบริหารงานวิชาการ 8 ด้านมากที่สุด
ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การนิเทศการศึกษา 
4) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน การ
เรียนรู้ 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่มีผล
ตอ่การพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนโดยตรงผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและครตูอ้งใหค้วามสำาคญัทุม่เทสตปิญัญา
กำาลังกายกำาลังใจเพื่อพัฒนางานวิชาการให้เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล จากความสำาคญัดงั
กล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
มีความคิดเห็นต่อสภาพ การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ 
วรรณพันธ์ (2552: 120) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางไก่
เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ ประชานุกูล) ผลการวิจัยพบว่า  
สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้านเมื่อ
พิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่าการ
บรหิารงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศกึษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน์ 
(2546: 33) ที่กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลัก
เป็นหัวใจของ การบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถาน
ศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ 
ของสถานศึกษาจะพจิารณาไดจ้ากผลงานทางดา้น
วิชาการเนือ่งจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกับหลกัสตูร
การจัดโปรแกรมการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนและเก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาท้ังทางตรงหรือ
ทางอ้อม สอดคล้องกับ พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542: 
54- 55) ที่กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นหน้าที่
หลักของสถานศึกษาผู้อำานวยการสถานศึกษาจะ
ตอ้งตระหนกัและเหน็ความสำาคญัของงานวิชาการ
เข้าใจระบบ และขอบข่ายงานที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนงานวิชาการการจัดดำาเนินงาน
เกีย่วกบัการเรยีนการสอน การบรหิารงานวชิาการ 
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียน
พฒันาตนเองมกีารจดัระบบงานนเิทศงานตดิตาม
และพัฒนางานวิชาการจากเหตุผลดังกล่าวทำาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ อรทัย 
สุวรรณหาร (2558: 127-129) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า 
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักาฬสนิธุ์
มีสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคลอ้งกบันริชักร ทองนอ้ย (2556: 
254-258) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียน
ประถมศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิชาการที่สร้างขึ้นมีปัญหาการดำาเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง 

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกของรูปแบบ 
4) วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมิน
รูปแบบและ 6) เงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมี 8 ด้าน ได้แก่ 
1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู3้) การนเิทศการศกึษา 4) การ
วดัผล ประเมนิผลและการเทยีบโอนการเรยีนรู ้5) 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 6) การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การพัฒนา
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 8) การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 
3 ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการดังกล่าวขึ้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คณุวฒุซิึง่เปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษาสถานศกึษาทีม่ี
ความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณใ์นการบรหิาร
งานวิชาการเป็นอย่างดีโดยแต่ละท่านแสดงข้อคิด
เห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีของรูปแบบซึ่งสามารถนำาไปใช้จริงใน
สถานศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ และขอบข่ายงาน
บริหารงานวิชาการทั้ง 8 ด้าน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของคัมภีร์ สุดแท้ (2553: 177-178) ที่
ได้ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กผลการวิจัย
พบวา่ผลการประเมนิความเหมาะสมความเปน็ไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร
วิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งได้เสนอแนะแนว
คิดในการปรับปรุงร่างรูปแบบในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ในการนำาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปาริชาติ ชมชื่น (2555: 287- 288) ที่ได้ทำาการ
วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาผลการ
สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
รว่มของชมุชนทีม่ปีระสิทธผิลในสถานศกึษา มอีงค์
ประกอบของรปูแบบ 6 ขั้นตอนไดแ้ก ่1) หลกัการ 
2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการดำาเนินการ 4) การ
ดำาเนินการ 5) การประเมินผลและ 6) เงื่อนไข
ความสำาเรจ็โดยรปูแบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
การบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก 63 
องค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบผู้ที่มีส่วน
ร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบย่อย 
สอดคล้องกับ รวี จันทะนาม (2557: 294-307) 
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล ในโรงเรียนขนาด
กลางพบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลางมี 
4 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 
1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการมี 3 องค์
ประกอบย่อย 2) การจัดการเรียนการสอนมี 4 
องคป์ระกอบย่อย 3) การบริหารการเรยีนการสอน
มี 11 องค์ประกอบย่อย 4) การวัดผลประเมินผล 
มี 3 องคป์ระกอบย่อย ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะผูว้จิยัได้
ศึกษาแนวคิดขั้นตอนการสร้างและการพัฒนารูป
แบบจากนักวิชาการศึกษา เช่น บุญชม ศรีสะอาด 
(2533: 3-5) สมาน อศัวภมู ิ(2537: 66) และอกี
หลายๆ ท่านซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าเชื่อถือและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินรูปแบบเป็นผู้บริหารสถาน
ศกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบรหิาร
งานวิชาการ เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อเห็นองค์และ
ตัวบ่งชี้ต่างๆ จึงทำาให้สามารถตัดสินใจประเมิน
ว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้สอดคล้องกับ
วิภา ทองหง้า (2554: 290–308) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ารูปแบบวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้
จริงสอดคลอ้งกับทฤษฎแีละกรอบแนวคดิของการ
วิจัย สอดคล้องกับเอนก ไชยโย (2555: 102) ได้
วิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 พบว่า
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบ้าน
แม่สะเป่ใต้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 มีความถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนำามาใช้ประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกบักรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวจิยั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชริน สงค์ประเสริฐ 

(2550: 189-205) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ
ทำางานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ารูป
แบบที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาควรนำาผลการวิจัยไปใช้ประกอบ
พิจารณาพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารงาน
วิชาการ

1.2 จากผลการวิจยั พบว่า สภาพปจัจบุนั 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ด้านการวิจัยคุณภาพการศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญและต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาดำาเนินงานในเรื่อง การ
วิจัยคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความช่วยเหลือ โดยจัดสรรงบประมารรองรับ
การดำาเนินงาน พร้อมท้ังศึกษา หาแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้ดำาเนินไปอย่างต่อ
เนือ่ง รวมทัง้ผูบ้รหิาร คร ูและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งตระหนกัเหน็ความสำาคญัในเรือ่งการนเิทศ
การศึกษา ให้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป 
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2.1 ควรทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พฒันารูปแบบการวจิยัการศกึษา เพ่ือยกระดับการ
ปฏิบัติงานวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2 ควรทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 
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