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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกำ�หนดกรอบแนวคิดของการวิจยั โดย 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
2) การวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสอบถามผูบ้ ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 240 คน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบ สร้างรูปแบบฯ โดย 1) การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 9 คน 2) การศึกษาพหุกรณีโรงเรียนต้นแบบ จำ�นวน 4 โรงเรียน และพัฒนารูปแบบฯ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของรูปแบบฯ ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะ
สมของรูปแบบฯ โดยสอบถามความคิดเห็นของรองผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบริหาร งานวิชาการ จำ�นวน 240 คน ระยะที่
4 การพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบฯ โดยร่างคู่มือการใช้รูปแบบฯ แล้วนำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของ และแก้ไขปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบฯ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  
1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขอบข่ายงานวิชาการทีต่ อ้ งพัฒนา มี 5 ด้าน ประกอบ
ด้วย (1) การบริหารหลักสูตร (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (5) การนิเทศการศึกษา และ 2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การดำ�เนินงาน และ (3) การประเมินผล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร
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2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กฯ ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกองค์ประกอบ
3. คูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กฯ มีความเหมาะสมในการนำ�
ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ประสิทธิผล

							
						

ABSTRACT

The objectives of this study were 1) to study the development of academic administration effectiveness
model for small school under The Office of Secondary Educational Service Area Office in Northeast Thailand,
2) to check the model with empirical data, and 3) create handbook of the model. Mixed methods research of
qualitative and quantitative. The study was conducted in 4 phases. The first phase was the study of framework
research; step 1: to study documentation and research and step 2: to analysis needs assessment to develop
the academic administration of small schools from small school administrators 240 people. The second phase
was building and development model; step 1: to build the model with interview 9 experts and multi-case           
studies of 4 best practice schools, step 2: to develop the model by interview 5 experts to verify the authenticity
and validity of the content form of monitoring the proper format. Finally, the third phase was suitability evaluation
the model by using confirmatory from 240 academic assistant administrators.
The study revealed the following results.
1. The Development of Academic Administration Effectiveness Model for small school under The Office
of Secondary Educational Service Area Office in Northeast Thailand has two components. First component was
the analysis needs assessment to develop the academic administration were 5 issues, 1) Management                
curriculum 2) the learning process 3) research to improve the quality of education 4) developing innovative
media and technology and 5) the supervision. The second component was the process of academic                          
administration has three steps: 1) planning 2) doing and 3) evaluation.
2. The Development of Academic Administration Effectiveness Model for small school under The Office
of Secondary Educational Service Area Office in Northeast Thailand was consistent with empirical data.            
Overall was the most appropriate level (X= 4.86, S.D. = 0.39), when considering the elements was in most
every element.
3. Manual model of The Development of Academic Administration Effectiveness Model for small school
under The Office of Secondary Educational Service Area Office in Northeast Thailand was suitable for use.
Keywords: Model Academic Administration Effectiveness.
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เตรียมการสอนได้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 4) ผลสัมฤทธิ์
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552- ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างตํ่า 5) ขาดสื่ออุปกรณ์
2561) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นประชากรที่ การเรี ย นการสอน 6) การวั ด ผลและประเมิ น ผล ขาด         
มีคุณภาพ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ 1) การ เครื่องมือวัดผลที่ได้มาตรฐาน 7) ครูขาดความสนใจและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยยุ ค ใหม่ ที่ มี นิ สั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ความตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิจยั และ 6) การนิเทศ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาคุณภาพของครูยคุ ใหม่  3) การพัฒนา การศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนการนิเทศ สอดคล้องกับ     
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่เพือ่ ให้สามารถ งานวิจัยของวันชัย พสุพันธุ์ (2553) ที่ได้ศึกษาการบริหาร
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ 4) การพัฒนาคุณภาพ งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำ�นาจสู่สถาน การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า มีปัญหาดังนี้ 1) ครู      
ศึกษารวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ผูส้ อนขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการวัดผลและประเมิน
พัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เด็กไทย ผลตามสาระการเรียนรู้ที่ทําการสอน สอนไม่ตรงตามวิชา
ในอนาคตต้องเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเป็น ทำ�เป็น เอกและสอนความถนัดของตนเอง 2) ขาดงบประมาณทีจ่ ะ
แก้ ปั ญ หาเป็ น ก้ า วไกลสู่ ส ากล และเป็ น พลเมื อ งดี มา สนับสนุนงานวิชาการ 3) ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย                    
4) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการและ
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาทีม่ หี น้าทีใ่ นการผลิต ให้ความสำ�คัญกับงานวิชาการน้อยเกินไป 5) ครูผู้สอน       
คนให้มีคุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็น ขาดความกระตือรือร้นในการทําความเข้าใจหลักสูตรใหม่
หัวใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพือ่ พัฒนานักเรียนให้ และขาดเทคนิคในการสอนที่ทันสมัย
จากประเด็ น ปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
เป็นคนที่สมบูรณ์ คือมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร และด้ า นภาวะ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ดั ง กล่ า วแล้ ว มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งหา
สุขภาพ (วิศิษฐ์ ชาญสุข. 2549) แต่จากการศึกษาสภาพ แนวทางแก้ไขเพื่อให้งานเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
การบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบปัญหา สนใจทำ � การศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน
คื อ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ของงานวิ ช าการ (คั ม ภี ร์                วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลนำ�ไปพัฒนา
สุดแท้. 2553) ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจการ งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
บริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี และให้ความสำ�คัญกับการ
บริหารงานวิชาการ จึงจะบริหารงานโรงเรียนให้ประสบผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สำ�เร็จได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนต่อไป
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาด ประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขต
เล็กของไทยประสบปัญหาอย่างมาก ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำ�กัด พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรทางการบริหาร
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
รวมถึงจำ�นวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนมีจำ�นวนลดลง บริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างต่อเนื่อง (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และวาโร เพ็งสวัสดิ์. สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ภาค        
2554) สอดคล้องกับคัมภีร์ สุดแท้ (2553) ที่ศึกษาการ ตะวันออกเฉียงเหนือ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสำ�หรับโรงเรียนขนาด
3. เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงาน
เล็ก กล่าวถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการสำ�หรับโรงเรียน วิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ขนาดเล็กว่า มีปัญหาในเรื่อง 1) ครูไม่เข้าใจหลักสูตร                 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคะวันออก
2) ครูไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำ�หลักสูตร 3) ครูไม่สามารถ เฉียงเหนือ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ

กระบวนการบริหารงานวิชาการ

1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้
3. การวิจัยเพื่อพัฒนา       
    คุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. การนิเทศการศึกษา

1
การวางแผน
(PLAN)

2
การดำ�เนินงาน
(DO)

3
การประเมินผล
(EVALUATION)

ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ
1. ประสิทธิผลด้านนักเรียน
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   1.2 ทัศนคติทางบวก   
2. ประสิทธิผลด้านการบริหาร
งานวิชาการ
    2.1 การบรรลุเป้าหมายของการ
ดำ�เนินงานวิชาการ
    2.2 ความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม
    2.3 ความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ
3. ประสิทธิผลด้านผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
     3.1 ความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การกำ�หนดกรอบแนวคิดของการวิจัย         
มีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจำ � เป็ น ในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
การสอบถามผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 240 คน
นำ�ข้อมูลจากการวิเคราะห์มากำ�หนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย

ดังนี้

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบ ดำ�เนินการ

1. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ประกอบด้วย
นักการเมือง อาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษา ผู้บริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้างทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น
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2. ศึกษาพหุกรณี (Multi-case studies) โรงเรียน
ต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก จำ�นวน               
2 โรงเรียน และโรงเรียนรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD)
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จำ�นวน 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่ผู้วิจัย     
สร้างขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ
3. พัฒนารูปแบบโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
จำ � นวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ            
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาของรูปแบบ  
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ดำ�เนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการ
สอบถามความคิดเห็นของรองผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ จำ�นวน 240 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบ สอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ            
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม            
ศรีสะอาด. 2553) จำ�นวน 51 ข้อ
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบ สอบถาม
ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์โรงเรียนละ
1 ชุด พร้อมระบุวันส่งแบบสอบถามคืน ได้รับคืน 240 ชุด
คิดเป็น ร้อยละ 100
4. ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง              
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป  
หาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์
ระยะที่ 4 การจัดทำ�คู่มือการใช้รูปแบบ ดำ�เนินการ
ดังนี้
1. ร่างคูม่ อื การใช้รปู แบบฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อกำ�หนด        
รายละเอียดของคูม่ อื การใช้รปู แบบฯ นำ�ข้อมูลจากการวิจยั
ระยะที่ 3 มาร่างคูม่ อื การใช้รปู แบบฯ นำ�เสนอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์คู่มือ
การใช้รูปแบบฯ (ฉบับร่าง)
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2. ประเมินคู่มือการใช้รูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ           
5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก นำ�แบบประเมินคูม่ อื การใช้รปู แบบฯ มา
วิเคราะห์ โดยคำ�นวณค่ าความสอดคล้ อง (IOC) และ
ปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบฯ

สรุปผลการวิจัย

1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นมี 2 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) ขอบข่ายงานวิชาการที่ต้องพัฒนา มี 5 ด้าน คือ
(1) การบริหารหลักสูตร (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้            
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (4) การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ (5) การ
นิเทศการศึกษา และ 2) กระบวนการ บริหารงานวิชาการ              
มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การดำ�เนินงาน และ         
3) การประเมินผล
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผลสำ�หรับ
โรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั ง กั ดสำ � นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวัน-ออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.87, S.D.= 0.38)  
เรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยขององค์ ประกอบจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ กระบวนการบริหารงานวิชาการ (X = 4.90, S.D.=0.32)
และขอบข่ า ยงานวิ ช าการที่ ต้ อ งพั ฒ นา (X = 4.85,              
S.D.= 0.40) ตามลำ�ดับ รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
3. ผลการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ ทำ�ให้ได้คู่มือ
การใช้รูปแบบฯ ที่เหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้ในการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีขอบข่าย
งานวิชาการทีต่ อ้ งพัฒนา 5 ด้าน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ด้านนี้มีปัญหามาก การจะ
บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผลจะต้องดำ�เนินการใน
ด้านเหล่านี้ก่อน สอดคล้องกับคัมภีร์ สุดแท้ (2553) สุพจน์
อริ ย ะจั ก ร (2548) ชั ย รั ต น์ ลํ้ า ฤทธิ์ (2552) ดอกฝ้ า ย               
ทัศนเกตุ (2553) วันชัย พงสุพันธ์ (2553) และสุภารัตน์           
วีรสัฒนา (2553) ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า มีปญ
ั หาด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถาน
ศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือพบว่า ด้านการนิเทศการศึกษามีคา่ ความต้องการ
จำ�เป็นมากทีส่ ดุ (PNI = 1.92) แสดงให้เห็นว่าการนิเทศการ
ศึกษาในโรงเรียนมีปัญหามากที่สุด สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่          
พบว่า ผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา ไม่มีการดำ�เนินการนิเทศภายในที่เป็นระบบ        
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง ผู้นิเทศยังขาด
ความรู้ ใ นเนื้ อ หาสาระและความชำ � นาญในการนิ เ ทศ            
การดำ�เนินการนิเทศยังไม่จริงจัง ขาดความต่อเนือ่ งและไม่มี
ระบบ สอดคล้องกับรัตนา ดวงแก้ว และคณะ (2555)              
ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน
พบว่า ปัญหาของการนิเทศการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาเกีย่ วกับความรู้ ความสามารถ และเวลาในการนิเทศ
ของผู้บริหารและครูผู้นิเทศ อีกทั้งผู้รับการนิเทศไม่มีความ
เข้าใจในกระบวนการนิเทศ และสอดคล้องกับเก็จกนก          
เอื้อวงศ์ (2555) ที่กล่าว ถึงปัญหาการนิเทศของโรงเรียนว่า
มีปัญหาด้านบุคลากรการนิเทศ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการนิเทศ ผูบ้ ริหารไม่ให้ความสนใจในงาน
วิชาการและไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการนิเทศ ครูไม่
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงและมีทศั นคติทางลบต่อการนิเทศ

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร งานวิชาการที่
มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขอบข่ายงานวิชาการ
ทีต่ อ้ งพัฒนามี 5 ด้าน ประกอบด้วย  (1) การบริหารหลักสูตร
(2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ (5) การนิเทศการศึกษา             
2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 3 ขั้น ประกอบด้วย
(1) การวางแผน (2) การดำ�เนินงาน และ (3) การประเมิน
ผล ซึ่งสอดคล้องแต่ต่างกันในรายละเอียดกับผลการวิจัย
ของคัมภีร์ สุดแท้ (2553) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหาร งานวิชาการสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก  มี 2 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก มี 11 องค์ประกอบ ย่อย ได้แก่ (1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น       
(2) การวางแผนด้านวิชาการ (3) การจัดเรียนการสอนและ
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ (4) การพั ฒ นาหนั ง สื อ              
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่ง        
เรียนรู้ (5) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล       
การเรียน (6) การนิเทศการศึกษา (7) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (8) การแนะแนวการศึกษา (9) การจัด
ทำ � ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการ             
(10) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา (11) การส่งเสริม สนับสนุน และ การประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษา               
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรอื่นที่จัดการศึกษา                                      
2) กระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) การระบุเป้าหมาย        
(2) การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติงานตามแผน          
(4) การส่งเสริม ควบคุม กำ�กับติดตาม นิเทศ (5) การตรวจ
สอบและประเมินผล และ (6) การสะท้อนผล รายงานผล
การดำ�เนินงาน และการนำ�ผลการประเมินไปใช้
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร งานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กมุ่งเน้นการเปิดสอนรายวิชาหลักสูตร       
ท้องถิ่นให้มากเพื่อลดคาบสอนของครูและขาดแคลนครู        
ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กควรวางแผนจัดการเรียน การสอน
รายวิชาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
1.2 ผลการวิจยั พบว่า ขอบข่ายงาน วิชาการที่
ต้องการพัฒนา มี 5 ด้าน คือ การบริหารหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา และ
การนิ เ ทศการศึ ก ษา โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ควรพั ฒ นาการ
บริหาร งานวิชาการทั้ง 5 ด้าน โดยศึกษาและดำ�เนินการ
ตามคู่มือการใช้รูปแบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ�วิจยั การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนรายวิ ช าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
สำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 ควรทำ�วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.3 ควรทำ�วิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก
2.4 ควรทำ�วิจัยการพัฒนาโปรแกรมการฝึก
อบรมการทำ�วิจัยในชั้นเรียนแก่ครูสังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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