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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 การวิจัยมี 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ แล้ว
นำ�มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยสร้างแบบสอบถาม
ไปสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจำ�นวน 50 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการจำ�นวน 83 คน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำ�นวน 198 คน สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สูง 5 อันดับแรกของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 อยู่ใน
ระดับดีจำ�นวน 5 โรงเรียน
ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำ�ร่างรูปแบบไปดำ�เนินการสนทนากลุม่ โดยผูร้ ว่ มสนทนา
กลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาจำ�นวน 2 คนผู้บริหารสถานศึกษาจำ�นวน 5 คน และประเมิน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูจำ�นวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า			
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ด้านที่สภาพปัจจุบันมากที่สุด
คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีสภาพปัญหา
มากที่สุด คือ การนิเทศการศึกษา
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูป
แบบ 3) กลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำ�เนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบและ 6) เงื่อนไข
ความสำ�เร็จของรูปแบบ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมี 8 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้3) การนิเทศการศึกษา 4)การวัดผล ประเมินผลและการเทียบ
โอนการเรียนรู้ 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7) การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผลการประเมิน
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสกลนคร 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 questionnaire, 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

บทนำ�

การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ ในการ
พั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น
หัวใจสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนา
บุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม มี จริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรม ในการดำ�รงชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ,

2546: 5) โดยมาตรฐานการศึกษาของชาติด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายอยู่ที่การ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 3)
เป็นทีย่ อมรับกันแล้วว่าการศึกษาเป็นกระบวนการ
สำ�คัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแต่พัฒนาชีวิตวัยแรกเกิดไปจนถึงวัย
แห่งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทีจ่ ะ
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ดำ�รงชีวติ และประกอบอาชีพ มีรายได้ เลีย้ งตนเอง
สร้างพลังครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีความ
สุข ซึง่ จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์พฒ
ั นาสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวมอย่างสันติจวบจนถึงวัยสุดสุด
ของชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการวางรากฐานสร้างสรรค์พฒ
ั นาความเจริญ
มัน่ คง และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่สงั คมตัง้ แต่ตนเอง
ครอบครั ว ประเทศชาติ แ ละโลก (สำ � นั ก นายก
รัฐมนตรี, สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2535-2539: 1)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแก่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำ�นาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสำ�นักงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนาธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งใน
สถานศึกษานั้นจะเห็นได้ว่าหัวใจการศึกษาอยู่ที่
การบริหารงานวิชาการ มีความสำ�คัญยิ่งต่อการ
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา จะปรากฎเด่นชัดเมื่อมีการ
บริหารงานวิชาการประสบความสำ�เร็จ อุทัย บุญ
ประเสริฐ (2538: 62) กล่าวว่า งานสำ�คัญของ
โรงเรียนคืองานวิชาการถ้าหากโรงเรียนดำ�เนิน
การผิ ด พลาดทางวิ ช าการ ก็ น่ า จะพิ จ ารณาได้
ว่าโรงเรียนนั้นประสบความล้มเหลวในทางตรง
กันข้ามโรงเรียนใด ที่ประสบความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะได้
รับการยกย่อง ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ดำ�เนิน
ภารกิจของโรงเรียนได้ผล ซึง่ สอดคล้องกับปองสิน
วิเศรศิริ (2549: 2 อ้างถึงใน Miller, 1965:
3175) ที่เน้นความสำ�คัญของงานวิชาการว่างาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2543: 17) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า
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ความสำ�เร็จของงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่การบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ช่วยเพิ่ม
ความสนใจและใส่ใจต่ออนาคต ช่วยในการฝึก
ทักษะการวิจัย การทำ�งานเป็นกลุ่ม รวมถึงทักษะ
ในการสื่อความหมาย เช่น การพูดและการเขียน
ที่มีคุณภาพ ที่สำ�คัญการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
อนาคตนี้ นั ก เรี ย นจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มกั น คิ ด และ
ระดมสมอง โดยใช้ทกั ษะการคิดระดับต่างๆ ตัง้ แต่
ระดับปฐมภูมิจนถึงทักษะการคิดขั้นสูง เทคนิคนี้
สามารถนำ�ไปใช้พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ของสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
มี ค วามสุ ข ได้ พั ฒนาศั ก ยภาพของตนเองสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ระดับปฏิบัติที่มีความสำ�คัญต่อการบรรลุจุดมุ่ง
หมายที่คาดไว้เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะสิ้นสุด
การศึกษาในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานนี้โดย
เน้นให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำ�นาจการ
บริหารและการจัดการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีโ่ ดยตรงและ
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทำ�
หน้าที่กำ�กับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาประกอบด้วยผูป้ กครองนักเรียนผูแ้ ทน
ครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546 ค: 20)
ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในขอบข่ายดังกล่าวจะ
ต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง มี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ผู้นำ�ในการบริหารงาน
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วิ ช าการในสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ส ถานศึ ก ษาที่
สังกัดในสำ�นักงานคณะกรรมการ การประถม
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก่ อ นที่ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียก
ว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัจจุบัน
ใช้คำ�ว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษา 3 ระดับได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น การศึ ก ษาภาค
บังคับสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ซึง่ เปลีย่ นแปลงสังกัดตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรือ่ งการกำ�หนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 28-29)
ส่ ว นการดำ � เนิ น งานในการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพและให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารงานด้ า น
ต่างๆ ในโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการถือว่า
เป็นงานที่สำ�คัญซึ่งเป็นงานหลักของโรงเรียนมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้ า หมายตามที่ กำ � หนดไว้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
มาตรฐานหรื อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะปรากฏชั ด
เมื่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการประสบผลสำ � เร็ จ
(บุญทิพย์ สุรยิ วงศ์, 2544) นอกจากนีง้ านวิชาการ
ยังเป็นตัวชีใ้ ห้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนัน้ ๆ โดยดูทผี่ ลผลิต
การศึกษาคือตัวนักเรียนว่า มีคณ
ุ ภาพเพียงใดเป็น
ที่ยอมรับชื่นชม ของสังคมหรือไม่อย่างไรโรงเรียน
จะมีชื่อเสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส่วน
ใหญ่ ผู้ บ ริ ห ารและครู จึ ง ควรให้ ค วามสนใจและ
ทุ่มเทให้กับการบริหารงานวิชาการให้มากที่สุด
ด้วยจากเหตุผลข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าการบริหาร
งานวิชาการ เป็นหัวใจสำ�คัญของการบริหารสถาน
ศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ่ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่
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ในการบริ ห ารจะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ ผ ลตามจุ ด
มุง่ หมาย ของหลักสูตรต่อไป (รุจริ ์ ภูส่ าระ, 2545)
ปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบันเกิด
จากสภาพปัญหาทางด้านระบบบริหาร และการ
จัดการของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการรวม
ศู น ย์ อำ � นาจไว้ ที่ ส่ ว นกลาง แม้ น จะมี ก ารมอบ
อำ�นาจไว้เพียงบางเรื่อง การกระจายอำ�นาจลง
สู่เขตพื้นการศึกษายังมีน้อย ในการบริหารงาน
โดยเฉพาะในด้านนโยบายและแผน งบประมาณ
และความไม่ต่อเนื่องของแผน เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและทางการเมือง
ทำ�ให้เกิดความสูญเปล่าทั้งในด้านทรัพยากรและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนือ่ งหลายประการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2542: 2) การจัดการศึกษาในสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ให้ความ
สำ�คัญแก่การบริหารงานวิชาการอย่างเต็มที่ แต่
สถานศึกษาในสังกัดโดยส่วนมาก ก็ยังคงมีปัญหา
การบริหารงานวิชาการ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่ผ่านมาพบ
ว่าผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูอ้ ยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ อ้ งปรับปรุง
ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สภาพครูไม่ครบชั้น และมีนักเรียนจำ�นวนน้อยใน
แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา เต็มความสามารถ
เพราะครูมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ไม่ค่อยสอดคล้องกับ
ริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้มีจำ�นวนจำ�กัด ซึ่งสาเหตุมาจากได้รับงบ
ประมาณน้อย สื่อและเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีใช้อย่างจำ�กัด และที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2556: 2)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ จึง
มีความสนใจศึกษารูปแบบ การบริหารงานวิชาการ
เพื่อให้ได้ข้อสนเทศไว้เป็นแนวทางในการดำ�เนิน
งาน การกำ�หนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนา
งานบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผู้วิจัย
เอง และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3
2. เพื่ อ พั ฒนารู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ดำ�เนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนักวิชาการเพื่อนำ�ไปเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้ า งแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5
ระดับ ไปสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำ�นวน 50 คน หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานวิชาการจำ�นวน 83 คนหัวหน้ากลุม่
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สาระการเรียนรู้ จำ�นวน 198 คน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 331 คนซึ่งได้มาโดย
วิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ ตามขนาดของโรงเรียน และ
กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2543:
40) 		
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบ
ไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานวิชาการ
ประสบความสำ�เร็จ (Best practice) จากโรงเรียน
ที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O- NET) สูง 5 อันดับแรก และผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดี
จำ�นวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
งานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สกลนคร เขต 3 ดำ�เนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ร่างรูปแบบ ผู้วิจัยนำ�
ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาดำ�เนิน
การร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบโดยวิธี
ประชุมสนทนากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านบริหารการศึกษา จำ�นวน 2 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ จำ�นวน 5 คน รวมจำ�นวน 7
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ ของรูปแบบงานบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำ�นักงานเขต
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พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 3
จำ�นวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาการบริหารงานวิชาการการ ในสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 จำ � แนกผลการศึ ก ษาได้ ดั ง
ตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของสภาพปัจจุบัน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

สภาพปัจจุบัน

การบริหารงานวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.55, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำ�ดับจากค่าเฉลีย่ สูงสุด

3.55
3.60
3.53
3.54
3.57
3.51
3.52
3.53
3.55

S.D.
0.03
0.04
0.03
0.05
0.08
0.04
0.09
0.02
0.64

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลงไป ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
( = 3.60, S.D. = 0.04) รองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ( =
3.57, S.D. = 0.08) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด
ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =
3.51, S.D. = 0.03)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของสภาพปัญหา การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารงานวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า สภาพปั ญ หา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.95, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ มาก ได้แก่ การนิเทศการศึกษา ( = 3.22,
S.D. = 0.10) รองลงมาคือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
( = 3.20, S.D. = 0.07) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำ�สุด ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (
= 2.72, S.D. = 0.06)
ระยะที่ 2 ผลการพั ฒนารู ป แบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ

2.72
2.97
3.22
2.84
2.78
3.00
2.89
3.20
2.95

สภาพปัญหา
S.D.
แปลผล
0.06 ปานกลาง
0.06 ปานกลาง
0.10 ปานกลาง
0.06 ปานกลาง
0.13 ปานกลาง
0.02 ปานกลาง
0.08 ปานกลาง
0.07 ปานกลาง
0.48 ปานกลาง

2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกของรูปแบบ
4) วิธีดำ�เนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมิน
รูปแบบและ 6) เงื่อนไขความสำ�เร็จของรูปแบบ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 8 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศ
การศึกษา 4) ด้านการวัดผล ประเมิน ผลและ
การเทียบโอนการเรียนรู้ 5) ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 8) ด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา
วิจัยดังกล่าวอภิปรายผลได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงาน
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สกลนคร เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาการบริหารงานทั้ง 8
ด้าน ด้านที่มีสภาพปัจจุบันมากที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้านที่มี
สภาพปัจจุบันน้อยที่สุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนสภาพปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ
การนิเทศการศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และด้านทีม่ ปี ญ
ั หาน้อยทีส่ ดุ คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อค้นพบปรากฏดังนี้ อาจ
จะเป็นเพราะ การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) มุง่ กระจายอำ�นาจการบริหารจัดการไปให้สถาน
ศึกษาให้มากที่สุดเพราะการศึกษาเป็นกระบวน
การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมการศึกษาช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทงั้ ร่างกายจิตใจสติปญ
ั ญาความรูค้ ณ
ุ ธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) ประกอบกับ
งานวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุก
ชนิ ด ในโรงเรี ย นเพื่อดำ�เนินการและพัฒนาการ
เรียนการสอน ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ อันเป็น
เป้าหมายและภารกิจสูงสุดของสถานศึกษา (กิตมิ า
ปรีดีดิลก, 2539: 74) ซึ่งสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให้ความ
สำ�คัญในงานบริหารงานวิชาการ 8 ด้านมากที่สุด
ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การนิเทศการศึกษา
4) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน การ
เรียนรู้ 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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7) การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่มีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนโดยตรงผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและครูตอ้ งให้ความสำ�คัญทุม่ เทสติปญ
ั ญา
กำ�ลังกายกำ�ลังใจเพื่อพัฒนางานวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากความสำ�คัญดัง
กล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
มีความคิดเห็นต่อสภาพ การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์
วรรณพันธ์ (2552: 120) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางไก่
เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ ประชานุกูล) ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการอยู่ ใ นระดั บ มาก
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้านเมื่อ
พิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่าการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2546: 33) ที่กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลัก
เป็นหัวใจของ การบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถาน
ศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางด้าน
วิชาการเนือ่ งจากงานวิชาการเกีย่ วข้องกับหลักสูตร
การจัดโปรแกรมการศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม สอดคล้องกับ พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542:
54- 55) ที่กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นหน้าที่
หลักของสถานศึกษาผู้อำ�นวยการสถานศึกษาจะ
ต้องตระหนักและเห็นความสำ�คัญของงานวิชาการ
เข้าใจระบบ และขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนงานวิชาการการจัดดำ�เนินงาน
เกีย่ วกับการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองมีการจัดระบบงานนิเทศงานติดตาม
และพัฒนางานวิชาการจากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ อรทัย
สุวรรณหาร (2558: 127-129) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
มีสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับนิรชั กร ทองน้อย (2556:
254-258) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
ประถมศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิชาการที่สร้างขึ้นมีปัญหาการดำ�เนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ ได้ แ ก่ 1) หลั ก การของรู ป แบบ 2)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกของรูปแบบ
4) วิธีดำ�เนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมิน
รูปแบบและ 6) เงื่อนไขความสำ�เร็จของรูปแบบ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมี 8 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู3้ ) การนิเทศการศึกษา 4) การ
วัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ 5)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6) การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 8) การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต
3 ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการดังกล่าวขึ้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒซิ งึ่ เป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหาร
งานวิชาการเป็นอย่างดีโดยแต่ละท่านแสดงข้อคิด
เห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของรูปแบบซึ่งสามารถนำ�ไปใช้จริงใน
สถานศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ และขอบข่ายงาน
บริหารงานวิชาการทั้ง 8 ด้าน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของคัมภีร์ สุดแท้ (2553: 177-178) ที่
ได้ทำ�การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กผลการวิจัย
พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร
วิชาการสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งได้เสนอแนะแนว
คิดในการปรับปรุงร่างรูปแบบในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ในการนำ�ไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ใน
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ปาริชาติ ชมชื่น (2555: 287- 288) ที่ได้ทำ�การ
วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาผลการ
สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิผลในสถานศึกษา มีองค์
ประกอบของรูปแบบ 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) หลักการ
2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการดำ�เนินการ 4) การ
ดำ�เนินการ 5) การประเมิน ผลและ 6) เงื่อนไข
ความสำ�เร็จโดยรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบ
การบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก 63
องค์ ป ระกอบย่ อ ยและองค์ ป ระกอบผู้ ที่ มี ส่ ว น
ร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบย่อย
สอดคล้องกับ รวี จันทะนาม (2557: 294-307)
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ในโรงเรียนขนาด
กลางพบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลางมี
4 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อยได้แก่
1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการมี 3 องค์
ประกอบย่อย 2) การจัดการเรียนการสอนมี 4
องค์ประกอบย่อย 3) การบริหารการเรียนการสอน
มี 11 องค์ประกอบย่อย 4) การวัดผลประเมินผล
มี 3 องค์ประกอบย่อย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาแนวคิดขั้นตอนการสร้างและการพัฒนารูป
แบบจากนักวิชาการศึกษา เช่น บุญชม ศรีสะอาด
(2533: 3-5) สมาน อัศวภูมิ (2537: 66) และอีก
หลายๆ ท่านซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าเชื่อถือและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินรูปแบบเป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษาทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
งานวิชาการ เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อเห็นองค์และ
ตัวบ่งชี้ต่างๆ จึงทำ�ให้สามารถตัดสินใจประเมิน
ว่ า รู ป แบบการบริ หารงานวิช าการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้สอดคล้องกับ
วิภา ทองหง้า (2554: 290–308) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ารูปแบบวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้
จริงสอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการ
วิจัย สอดคล้องกับเอนก ไชยโย (2555: 102) ได้
วิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 พบว่า
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบ้าน
แม่สะเป่ใต้ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 มีความถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนำ�มาใช้ประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชริน สงค์ประเสริฐ
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(2550: 189-205) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ
ทำ�งานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ารูป
แบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึ ก ษาควรนำ � ผลการวิ จั ย ไปใช้ ป ระกอบ
พิจารณาพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารงาน
วิชาการ
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ด้านการวิจัยคุณภาพการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำ�คัญและต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาดำ�เนินงานในเรื่อง การ
วิจัยคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น
1.3 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความช่วยเหลือ โดยจัดสรรงบประมารรองรับ
การดำ�เนินงาน พร้อมทั้งศึกษา หาแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้ดำ�เนินไปอย่างต่อ
เนือ่ ง รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องตระหนักเห็นความสำ�คัญในเรือ่ งการนิเทศ
การศึกษา ให้มากขึ้น
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.1 ควรทำ�การศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการวิจยั การศึกษา เพือ่ ยกระดับการ
ปฏิบัติงานวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ควรทำ�การศึกษาวิจัย เรื่อง การ

เอกสารอ้างอิง
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พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3
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