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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ 
พงึประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการ ของโรงเรยีนขนาดเลก็ กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้ริหารสถานศกึษา หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ จำานวน 100 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทาง
การบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้อำานวยการ 
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า สภาพปัจจุบันโดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก

2. แนวทางการบรหิารงานวิชาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยครูควรพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ หลักสูตร ตัวชี้วัด จัดให้มีระเบียบการวัดและประเมินหลักสูตรและ
การกำากับดูแล ส่งเสริม กำากับติดตามให้ครูได้อบรมสร้างเครือข่ายวิจัย และนำาผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอน มีการประชมุวางแผนจัดทำาหลกัสตูร และสง่เสรมิใหค้รนูำาหลกัสตูรไปใชจ้รงิ มี
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การจดัระบบโครงสร้าง และสร้างความตระหนกัในการประกันคุณภาพทางการศกึษา จดัสรรงบประมาณ
ให้ครูในการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินสื่อ กำาหนดปฏิทิน 
การนิเทศครแูบบกลัยาณมติร และควรนำาผลการนเิทศไปแกป้ญัหาอยา่งจรงิจงั โดยผลการประเมนิความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความเป็นไปได้ของแนวทางโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง ; การบริหารงานวิชาการ 

Abstract 

Developing academic management guidelines for a small educational institution  
Under office Kalasin Primary Educational Service Area 3 aims to study the current conditions,  
Desirable conditions and develop guidelines for academic administration for Small  
educational institution Under the Office of Kalasin Primary Educational Service Area 3,  
divided into 2 Phase 1 is the study of current and desirable conditions. The samples  
consisted of 100 school administrators and academic teachers. By selecting a specific  
sample for phase 2 Developing academic management guidelines for a small educational 
institution. The interviewees were experts with positions. Academic is the school director Head 
of academic department of 6 people. Tools used in the collection. Data was collected, which 
was a 5-level estimation scale questionnaire. And an interview with Data analysis structure 
using mean and standard deviation 

The research results were found that: 

1. Study results, current and desirable conditions, academic administration for small 
educational institution Under the Office of Kalasin Primary Educational Service Area 3 It was 
found that the current condition as a whole and in each side were at the moderate level and 
desirable condition, the overall academic administration and each side were at high level.

2. Guidelines for academic administration for a small educational institution under  
office Kalasin Primary Educational Service Area 3. The guidelines for academic  
administration. Teachers should develop their teaching and learning in accordance with 
the content of curriculum learning, indicators. Arrange for curriculum measurement and  
assessment and supervision. Promote, supervise, and monitor for teachers to train and  
build a research network and bring the results of research to develop the teaching and  
learning process. There is a planning meeting, curriculum preparation, encourage teachers  
to put the curriculum into practice. There is a structural system and raise awareness of  
educational quality assurance. Allocate budgets for teachers to produce, procure and  
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บทนำา

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักใน
การจัดการศึกษาของชาติ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษาใหบ้รรลจุดุมุง่หมายสูค่วามเปน็
เลศิ ในการกำาหนดแนวทางในการดำาเนนิงานปฏริปู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำาหนดไว้
ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พฒันา
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม การเรียน
รู้และพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลและพัฒนาสมอง ด้าน
ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เน้นให้ความสำาคัญทั้งความรู้และคุณธรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยจะต้อง
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่อง
มือที่จะนำาพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
ดังนั้นผู้สอนจึงจำาเป็นต้องศึกษาทำาความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้
ในการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 23)

แผนการศึกษาแห่งชาติ ระบุถือแนวทาง
พัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้าง

คน สร้างสงัคม และสร้างชาต ิเป็นกลไกหลกัในการ
พัฒนากำาลงัคนใหมี้คณุภาพ สามารถดำารงชวิีตอยู่
รว่มกบับคุคลอืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็สขุในกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำาคัญในการ
สร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขัน
และยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้
ความสำาคญัและทุม่เทกับการพฒันาการศกึษาเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทัน
การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำารง
รกัษาอตัลกัษณข์องประเทศในสว่นของประเทศไทย
ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนา
ศกัยภาพและขดีความสามารถของคนไทยใหม้ทัีกษะ 
ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ
ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤต
ที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการ
เปลีย่นแปลงของโลกทัง้ในปจัจบุนัและอนาคตโดย
การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัและสง่ผลกระทบตอ่ระบบ
การศึกษา ระบบเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 1)

develop innovative learning materials. Including media assessment. Set a calendar for su-
pervising teachers and should take the results of supervision to solve problems seriously. 
Assessment results of academic management guidelines for a small educational institution 
under office Kalasin Primary Education Area 3 by experts found that the suitability was at a 
high level. And the probability of the approach is at a high level.

Keywords: Develop guidelines, Academic management
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การจดัการศกึษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กำาหนดว่า “ให้
กระทรวงกระจายอำานาจการบริหารและการจดัการ
ศึกษา ทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสำานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาโดยตรงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอำานา
จดงักลา่ว ใหเ้ปน็ไปตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง” 
มุ่งให้กระจายอำานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศกึษาดำาเนนิการไดโ้ดยอสิระคลอ่งตวัรวดเรว็ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญทำาให้สถาน
ศึกษามคีวามเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการสามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน 
การวัดผลประเมินผล ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-6)

กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดขอบข่าย
และกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาออก
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานของรัฐท่ีสังกดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาได้ใชเ้ปน็
แนวทางในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ ที่ให้สถานศึกษามี
อำานาจหนา้ทีใ่นการบรหิารและจดัการศกึษาทัง้ดา้น
วชิาการงบประมาณ บคุลากรและบรหิารทัว่ไปมาก
ขึ้นและดำาเนินการได้อย่างคล่องตัวซึ่งงานวิชาการ
ประกอบดว้ย การพฒันาหรอืการดำาเนนิการเกีย่วกบั 
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ 
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ

วัดผลประเมินผลและดำาเนินการเทียนโอนผลการ
เรยีน การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถาน
ศกึษา การพฒันาและสง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้การ
นิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การประสานความรว่มมอืในการพัฒนาวชิาการกบั
สถานศกึษาและองค์กรอ่ืน การสง่เสริมและสนับสนุน
งานวชิาการแก่บคุคลครอบครัว องคก์ร หนว่ยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
การจดัทำาระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้น
วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบ
เรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 8) 

การบริหารงานวชิาการถอืเป็นงานหลกัของ
โรงเรยีน เพราะไมว่า่โรงเรยีนประเภทใดมาตรฐาน
หรือคุณภาพของการจัดการศึกษามักจะได้รับ
พิจารณาจากผลงานวิชาการเป็นสำาคัญนอกจาก
นี้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กำาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 17 ด้าน คือ
การพฒันาหรอืการดำาเนนิการเกีย่วกบัการใหค้วาม
เห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงาน
ด้านวิชาการ การจัดจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล
และดำาเนนิการเทียบโอนผลการเรยีน การวิจัยเพือ่
พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา การพฒันา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษา การสง่เสรมิชมุชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอืน่ทีจ่ดัการศกึษา การจดั
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ทำาระเบยีบและแนวปฏบัิตเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพือ่การศกึษา การพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2550: 29)  

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสนิธุ ์เขต 3 เปน็หนว่ยงานทีบ่รหิารและจดัการ
ศึกษา ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ มสีถานศกึษาในสงักดั จำานวน
โรงเรยีนในสงักดัทัง้หมด 199 โรงเรียน จำาแนกเปน็
โรงเรยีนขนาดใหญ ่6 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง 
78 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดเลก็ 115 โรงเรยีน โดย
ใชเ้กณฑโ์รงเรยีนจำาแนกตามขนาด 3 ขนาด โรงเรยีน
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1-120 คน เป็นโรงเรียนขนาด
เลก็ โรงเรยีนขนาดกลางทีม่นัีกเรยีนตัง้แต1่21-499 
คน ขึ้นไป โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนตั้งแต่
มากกว่า 500 คน ขึ้นไป ซึ่งสภาพการดำาเนินงาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันยังคงมีปัญหา
อย่างต่อเนื่องปัญหาทางด้านวิชาการสถานศึกษา
ขนาดเล็กจะขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ไม่
เพียงพอกับความต้องการและความจำาเป็นที่จะใช้ 
ขาดแคลนหนงัสอืเรยีน หนังสืออา่นประกอบแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนและชมุชน เนือ่งจากงบประมาณ
มจีำากดัไมเ่พยีงพอกบัความต้องการทำาใหผู้เ้รยีนไม่
สามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายครูขาดประสบการณ์ในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอน และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำา มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการ
คำานวณนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน พื้นฐาน
ทางการเรียนของนักเรียนต่างกันต่างกันทำาให้การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครมูคีวามยุง่ยาก 
นักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดติดต่อกันเป็นเวลา

นานโรงเรยีนขนาดเลก็มปีญัหาทางดา้นบคุลากร คอื
ขาดแคลนบคุลากรมคีรูไมค่รบชัน้เรยีนมคีรไูมต่รง 
กับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดและครูต้องรับ
ภาระหนัก สอนหลายระดับชั้น หลากรายวิชาครู
ขาดขวัญและกำาลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจึงทำางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควรบุคลากรมีการย้ายบ่อย ทำาให้เกิดความไม่ 
ตอ่เนือ่งของงานทีป่ฏบิตั ิขาดบคุลากรสายสนบัสนนุ
การสอนได้ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, 2555: 3-4) 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาของการบริหาร
งานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 เปน็หนว่ยงานทีจ่ะตอ้งการ
ให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นสำาคัญ ซึ่ง
ภารกิจในงานวิชาการนั้นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้อง
สามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลอยา่งเปน็รปูธรรมเพือ่
ให้ส่งผลต่อนักเรียนเป็นผลผลิตของสถานศึกษา
โดยตรง โดยการดำาเนินงานให้ได้ผลนั้นต้องอาศัย
กระบวนการท่ีประสิทธผิลยดึรปูแบบการบรหิารงาน
วชิาการ ทำาใหบ้คุลากรในสถานศกึษามบีทบาทใน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาร่วมกันโดย
กระบวนการที่สำาคัญประกอบด้วย กระบวนการ
บริหาร 4 ส่วนคือ การวางแผนพัฒนาการนำาแผน
ไปปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การปรับปรุงพัฒนางาน เป็นแนวทางทำาให้สถาน
ศึกษาขนาดเล็กสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการศึกษาของผู้
บรหิารสถานศกึษา และนอกจากนีง้านวจิยัอาจเปน็
ประโยชน์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลและเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานบริหาร
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ สำาหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก และเพื่อความก้าวหน้าของระบบการศึกษา
ไทยต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วิธีการวิจัย

การวจิยัคร้ังนี ้ผู้วิจยักำาหนดวธิกีารดำาเนนิ
การวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พงึประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีน
ขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา และนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำา
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการดำาเนินงานใน
ปจัจบุนั และความตอ้งการในการดำาเนนิงานวชิาการ
ของสถานศึกษา

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก หัวงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์
เขต 3 จำานวน 15 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
จำานวน 100 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ี
พงึประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการ ลกัษณะคำาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.26-0.81 และค่าความเช่ือมั่น 
(∝) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาคา่ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็ 
(Priority Needs Index)

ระยะท่ี 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึบรหิารสถานศกึษา และครวิูชาการ 
รวมทั้งสังเกตการปฏิบัติงานในโรงเรียน จำานวน 
3 โรงเรียน รวม 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) โดยมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
(IOC) รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 การวเิคราะห์
ข้อมลู เปน็การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพทีไ่ดจ้าก
การสงัเคราะหบ์ทสมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้อ้มลู รวมทัง้
การศึกษาเอกสาร การสังเกตสภาพแวดล้อม และ
สิ่งที่พบเห็นในโรงเรียน

2. การประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำานวน 7 คน ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion) เพื่อยกร่างการพัฒนาแนวทาง และ
ประเมินการพัฒนาแนวทางที่ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้น 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องการพฒันาแนวทาง
การบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
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การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุม่ และการวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องการบรหิารงานวชิาการ สำาหรบั
สถานศึกษาขนาดเล็ก

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บรหิารงานวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดั
สำานักเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.88, 
S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาราย พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา (

=3.69, S.D.=0.15) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ( =2.32, S.D.=0.28) ส่วนสภาพ
ที่พึงประสงค์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.19, S.D.=0.47) เมือ่พิจารณารายดา้นท่ีมค่ีา
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษา ( =4.76, S.D.=0.50) และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสดุ ไดแ้ก ่ดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ( =3.57, S.D.=0.24) และดา้น
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด (0.77) 
ส่วนด้านด้านการนิเทศการศึกษา มีความต้องการ
จำาเป็นน้อยที่สุด (0.03) (ดังตาราง 1)

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ดัชนีความ
ต้องการจำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นการบริหารงานวิชาการโดยรวม

ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
modified

ลำ�ดับ
คว�ม

ต้องก�ร
จำ�เป็น

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา

3.26 0.42 ปานกลาง 4.76 0.50 มากที่สุด 0.46 5

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.56 0.26 ปานกลาง 4.27 1.06 มาก 0.67 2

3. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา

2.96 0.26 ปานกลาง 4.45 0.23 มาก 0.50 4

4. ด้านการนิเทศการศึกษา 3.69 0.15 มาก 4.20 0.03 มาก 0.14 7

5. ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

2.89 1.20 ปานกลาง 3.57 0.24 ปานกลาง 0.24 6

6. การวัดผล ประเมินผล 2.48 0.20 น้อย 4.01 1.07 มาก 0.61 3

7. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

2.32 0.28 น้อย 4.10 0.13 มาก 0.77 1

โดยรวม 2.88 0.40 ป�นกล�ง 4.19 0.47 ม�ก 0.46
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2. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผูว้จิยัสรปุไดด้งันี ้1) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ หลักสูตร ตัวชี้วัด ความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน ไดฝ้กึกระบวนการคดิ 
การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2) ด้านการวัดผลประเมินผล ให้กำาหนดระเบียบ
การวัดและประเมินให้ตรงตามหลักสูตร จัดตั้ง
คณะกรรมการกำากับดูแล กำาหนดให้วัดประเมิน
ผลอย่างจริงจังและการวัดผลนั้นต้องมีสภาพจริง 
นำาผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มีส่งเสริมให้ครูได้อบรม 
สร้างเครือข่ายการทำางานวิจัยสองครั้งต่อไปการ
ศึกษา และนำาผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการ
เรยีนการสอนและ มกีารกำากบัตดิตามงานวจิยัของ
ครู 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ประชมุวางแผนจดัทำาหลกัสตูรของสถานศกึษาของ
ผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา และสง่เสรมิใหค้รนูำา
หลักสูตรไปใชจ้รงิ 5) ด้านการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา มกีารจัดระบบโครงสรา้ง
ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน สร้าง
ความตระหนักแก่คณะครู บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพทางการศึกษา 6) ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้ครูในการผลิต 
จัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนรู้ 
รวมถงึการประเมนิสือ่ 7) ดา้นการนเิทศการศกึษา 
กำาหนดปฏิทิน และออกนิเทศครูแบบกัลยาณมิตร
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ และควรนำาผลการนเิทศไปแก ้
ปญัหาอย่างจรงิจัง โดยผลการประเมนิความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( =4.35, S.D.=0.56) และมี
ความเปน็ไปไดข้องแนวทางโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( =4.45, S.D.=0.55) 

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การบริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสนิธุ ์เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =2.88, S.D.=0.40) เมือ่พจิารณาราย พบวา่ ดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา 
( =3.69, S.D.=0.15) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ( =2.32, S.D.=0.28) ส่วนสภาพ
ที่พึงประสงค์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.19, S.D.=0.47) เมือ่พิจารณารายดา้นท่ีมค่ีา
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษา ( =4.76, S.D.=0.50) และดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ต่ำาสดุ ไดแ้ก ่ดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา ( =3.57, S.D.=0.24)

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ สภาพการดำาเนิน
งานของโรงเรยีนขนาดเลก็ในปจัจบุนัยงัคงมปีญัหา
อย่างต่อเน่ืองปัญหาทางด้านวิชาการสถานศึกษา
ขนาดเล็กจะขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ไม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการ เนือ่งจากงบประมาณมี
จำากัดไม่เพียงพอกับความต้องการทำาให้ผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ครูขาดประสบการณ์ในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอน และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ำา มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการ
คำานวณนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน พื้นฐาน
ทางการเรียนของนักเรียนต่างกันต่างกันทำาให้การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครมูคีวามยุง่ยาก 
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นักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดติดต่อกันเป็นเวลา
นานโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาทางด้านบุคลากร 
คือขาดแคลนบุคลากรมีครูไม่ครบช้ันเรียนมีครู 
ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดและครูต้อง
รับภาระหนัก สอนหลายระดับชั้น หลากรายวิชา
ครูขาดขวัญและกำาลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานจงึทำางานไดไ้มม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร
บคุลากรมีการย้ายบอ่ย ทำาใหเ้กดิความไมต่อ่เนือ่ง
ของงานที่ปฏิบัติ ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอนได ้(สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์ เขต 3, 2555: 3-4) ในขณะเดียวกัน
มาตรฐานหรอืคณุภาพของการจดัการศกึษามกัจะ
ได้รับพิจารณาจากผลงานวิชาการเป็นสำาคัญ เป็น
ผลให้สถานศึกษามีความต้องการในการพัฒนา
งานวิชาการ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2550: 29) สอดคล้องกับการวิจัย
ของกาญจนา ศรีลากัลย์ (2559: 110) ได้ศึกษา 
ผลศึกษาสภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
พฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก อยู่ในระดับน่าพอใช้ และสอดคล้องกับ
การวิจัยของกมลรัตน์ แก่นจันทร์ (2560: 165) 
ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้รองลงมาคือด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษา ปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศกึษาสกลนครเขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาโดยเรียงลำาดบั

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ การนิเทศ
การศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

2. จากผลการพฒันาแนวทางการบรหิารงาน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผูว้จิยัสรปุไดด้งันี ้1) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ หลักสูตร ตัวชี้วัด ความ
สนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน ไดฝ้กึกระบวนการคดิ 
การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
2) ด้านการวัดผลประเมินผล ให้กำาหนดระเบียบ
การวัดและประเมินให้ตรงตามหลักสูตร จัดตั้ง
คณะกรรมการกำากับดูแล กำาหนดให้วัดประเมิน
ผลอย่างจริงจังและการวัดผลนั้นต้องมีสภาพจริง 
นำาผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มีส่งเสริมให้ครูได้อบรม 
สร้างเครือข่ายการทำางานวิจัยสองครั้งต่อไปการ
ศึกษา และนำาผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและ มีการกำากับติดตามงานวิจัย
ของครู 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการประชุมวางแผนจัดทำาหลักสูตรของสถาน
ศึกษาของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา แล่ะส่ง
เสรมิใหค้รนูำาหลกัสตูรไปใชจ้รงิ 5) ดา้นการพฒันา
ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มีการจัด
ระบบโครงสรา้งภายในสถานศกึษาเพือ่รองรบัการ
ประเมิน สร้างความตระหนกัแก่คณะครู บคุลากรทุก
คนมสีว่นรว่มในการประกันคณุภาพทางการศกึษา 
6) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้ครูใน
การผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการ
เรียนรู้ รวมถึงการประเมินสื่อ 7) ด้านการนิเทศ
การศึกษา กำาหนดการกำาหนดปฏิทิน และออก
นเิทศครแูบบกลัยาณมติรภาคเรยีนละ 1 ครัง้ และ
ควรนำาผลการนิเทศไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดย
ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไป
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ได้ของการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.35, 
S.D.=0.56) และมีความเป็นไปได้ของแนวทาง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.55) 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ การพัฒนาแนวทางที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นำาสู่การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
นำาไปสู่การศึกษาความต้องการจำาเป็นเพื่อเป็น
ข้อมูลสำาคัญในการนำามาใช้ในการศึกษาโรงเรียน
ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ นำามาใชใ้นการรา่งแนวทาง 
และยนืยนัแนวทางโดยผูท้รงคณุวฒิุทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถ ทำาให้การพัฒนาแนวทางในครั้งนี้มีความ
ตรงเชงิโครงสรา้ง ตามหลกัวชิา (ปรชีา กองจนิดา, 
2549: 34) สอดคล้องกับการวิจัยของอัตพร  
อรุะงาม (2560: 98) ได้ศกึษาการพฒันาแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 3 ผูว้จิยันำามาอภปิรายผลไดด้งัน้ีผลการศกึษา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำานักเขต
พื้นที่ศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
พบวา่ประกอบดว้ย 7 องค์ประกอบ ไดแ้ก ่ดา้นการ
พัฒนาหลกัสตูรศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
และมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น มคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ดุคอื การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 นอก
นั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สถานศึกษาที่จะนำาแนวทางที่ได้
ไปปรบัใชค้วรคำานงึถงึสภาพแวดลอ้มและบรบิทของ
การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา เนือ่งจาก
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
จะมีการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป ควรปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสมของผูบ้รหิารสถานศกึษา

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่มี
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ งานด้านการเงินและ
งบประมาณ ซึง่ถอืวา่เปน็ปจัจยัหลกัทีจ่ะทำาใหง้าน
วชิาการประสบความสำาเรจ็และการดำาเนนิงานนัน้
มปีระสทิธภิาพการบรหิารงานวชิาการจงึควบคูก่บั
งานด้านการงานและงบประเมิน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยภาวะผู้นำาที่ดีในการ
บริหารงานวิชาการ สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

2.2 ควรวจิยัและพฒันาแนวทางการบรหิาร
งานวชิาการในภาวะขาดแคลน สำาหรบัสถานศกึษา
ขนาดเล็ก

2.3 ควรศกึษาการมสีว่นรว่มในการบรหิาร
วชิาการของ คร ูบคุลากรและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก

2.4 ควรศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิ
งานดา้นวชิาการของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัหรอื
ประสบผลสำาเร็จได้อย่างไร
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