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การปฏิรูปการศึกษาถือว่ามีความส าคัญยิ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สามารถผลิตและพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2543) เครื่องมือส าคัญในปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ได้แก่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 นับเป็นครั้งแรกที่นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติโดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติจัด
การศึกษาที่หลากหลายด้วยการให้ทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกข้ันตอนเพ่ือให้การด าเนินการปฏิรูปการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (กระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม. 2543 ; ส านักงานปฏิรูปการศึกษาองค์การมหาชนเฉพาะกิจ. 
2544) โดยในการปฏิรูปการศึกษารัฐบาลจะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพอย่างทั่งถึง ให้กับทุกคนอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ด้วยวิธีการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของสภาพการณ์ในแต่ละพ้ืนที่และกลุ่มคน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมุ่งวางรากฐานให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้ านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานให้สามารถอ่านออกเขียนและค านวณได้ โดยการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้หน่วยงานพ้ืนที่และ
สถานศึ กษา (Site – Based  Management) หรือโรงเรียนด าเนิ นการอย่ างมี อิส ระและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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(Accountability) (กระทรวงศึกษาธิการ,  2541) 
โรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคมที่มีระบบที่ประกอบด้วยอนุระบบที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน อาทิ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อนเข้า 

(Input) องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยกระบวนการ (Process) และองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อนออก (Output) การที่โรงเรียนจะจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่มาสนับสนุนและที่
เป็นพลังขับเคลื่อนการท างานอย่างแท้จริงก็คือ องค์ประกอบของระบบด้านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการก าหนด
วิสัยทัศน์เพราะวิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญเป็นตัวก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ไปสู่ความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
ทางการบริหารกว้างไกลชัดเจนสามารถมองภาพการบริหารการศึกษาในอนาคตย่อมท าให้การบริหารงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
ความปรองดองของบุคลากรในโรงเรียน ระดับแรงจูงใจในการท างาน บรรยากาศของโรงเรียนและห้องเรียน คุณภาพการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และคุณภาพภาวะผู้น าและครูผู้สอน  (Hoy & Miskel. 2001) กล่าวคือ ภาวะผู้น าและ
ความสามารถจูงใจอย่างมีวิสัยทัศน์ในองค์การ ผู้บริหารที่มีการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการที่มีคุณภาพเข้าใจในบทบาทความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีองค์ประกอบของการก าหนดนโยบายขององค์การ เปิดกว้างในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
แสดงถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนสร้างทีมงาน สร้างความไว้วางใจและความปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มการ
สร้างบรรยากาศที่ดีขององค์การ เห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สามารถป้องกันสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเผชิญหน้า
ที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขความขัดแย้งในทางบวกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ปัจจัยด้านบรรยากาศของโรงเรียนและระดับการจูงใจ ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ประสิทธิผลการบริหารงานด้านกระบวนของโรงเรียนและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบริหารงานโรงเรียน
โดยสร้างแรงจูงใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ให้มีบรรยากาศแบบเพ่ือนร่วมงาน  
โรงเรียนจะมีประสิทธิผลได้บุคลากรในโรงเรียนจะต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารงานโรงเรียนโดยค านึงถึงคุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายสนใจและเข้าใจปัญหาของโรงเรียนและใช้วิธีการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมเข้าใจถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมเป็นส่ วนใหญ่โดยครูมีหน้าที่ให้
ค าแนะน า วัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย ดังนั้นควรค านึงถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของครูในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและการด าเนินการทุกอย่างโดยบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กับผู้เรียนทั่วประเทศที่กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศมีจ านวน 32,879 แห่ง  และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
เปิดสอนในระดับอนุบาลและช่วงชั้นที่ 1 – 2 และมีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา มีจ านวน 10,877 แห่ง ที่ถือว่ามีปริมาณเกือบ 1 ใน 3 
ของโรงเรียนรัฐที่มีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) 
พบว่า ในช่วงปี 2536  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญที่เหมือนกัน คือ 1) นักเรียนมีคุณภาพค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
สถานศึกษาขนาดอ่ืนอาจเป็นโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ใน
การจัดสรร 2) อาคารเรียนและอาคารประกอบส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีห้องเรียนจ ากัดอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อนักเรียน 3) ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยสนับสนุนสถานศึกษา อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเองยังต้องการพัฒนา 4) นักเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ต้องการการสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา และโอกาสในชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 5) สถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากรผู้สอน  ในบางรายวิชาในบางช่วงชั้นและอยู่
ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ และ 6) สถานศึกษายังขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการมีการลงทุนเมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่ใหญ่กว่า 
เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ซึ่งตามมาตรฐานต้องเป็น 1 : 25 ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 8-11 
นอกจากนี้ จากการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549) พบ
ปัญหาที่ส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านบุคลากรประกอบด้วย ปัญหาขาดแคลนบุคลากร มีครูไม่ครบชั้น แต่อัตราครูเกินเมื่อเทียบกับ
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เกณฑ์ ก.ค.ศ. ท าให้ครูรับภาระหนัก สอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ท าให้ครูขาดความกระตือรือร้น ขาดขวัญก าลังใจ ปัญหามีครูสอน
ไม่ตรงคุณวุฒิ ไม่มีทักษะในการสอน ขาดการพัฒนาบุคลากร รับทราบข่าวสารทางราชการได้ล่าช้า และปัญหาขาดสวัสดิการด้านที่พัก
อาศัย มีปัญหาการเดินทางที่ไกล ไม่สะดวก มีความกังวลใจกับความก้าวหน้า 2) ด้านอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ประกอบด้วย ปัญหา
อาคารเก่าช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมานาน ขาดความปลอดภัย ปัญหามีอาคารไม่เพียงพอ ขาดห้องปฏิบัติการ สนามกีฬาที่
เหมาะสม  ปัญหาขาดโทรศัพท์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และปัญหาบางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า 3) ด้านการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย
ปัญหาจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน/ชั้นเรียนมีน้อย เนื่องจากประชากรวัยเรียนในชุมชนนั้นมีน้อยหรือไปเรียนในโรงเรียนอ่ืนที่เห็นว่ามี
คุณภาพดีกว่าท าให้ไม่คุ้มค่าหรือเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาการจัดงบประมาณส าหรับจ้างครูผู้สอน เนื่องจาก
ขาดแคลนครู และปัญหาจากการยุบรวม  เลิกล้มโรงเรียน 4) ปัญหาด้านวิชาการ ประกอบด้วย ปัญหาขาดแคลนหนังสือเรียนหนังสือ
อ่านประกอบที่เหมาะสม ปัญหาขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย  ปัญหาครูไม่สามารถสร้างสื่อการสอน 
ขาดความรู้ด้าน ICT และปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนที่ยังมีปัญหา ต้องเร่งพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ 
และค านวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ ากว่าโรงเรียนขนาดอ่ืน (ศิริกุล  นามศิริ,  2552) 

จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาหลายปัญหาในทุกด้าน ทั้งนี้ อาจ
สืบเนื่องมาจากเหตุที่ส าคัญคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่จ ากัดและไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงส่งผลต่อการพัฒนางานทุกด้าน โดยเฉพาะงานวิชาการที่เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ซ่ึงในปัจจุบันนี้มีปัญหาที่
ส าคัญในด้านคุณภาพของผู้เรียนคือ  ผลสัมฤทธิ์ต่ า  ปัญหาด้านการอ่านออก เขียนได้การวิเคราะห์และค านวณ ดังนั้น จึงควรแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่ ขณะนี้มีจ านวน 205 แห่ง
ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 มีจ านวน 40 แห่ง เขต 2 จ านวน 98 แห่ง และเขต 3 มีจ านวน 67 แห่ง (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1,2 และ 3, 2552) ต่างก็พบว่ามีสภาพปัญหาต่างๆ คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินการต่างๆให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการที่อยู่ในระดับ
ประสิทธิผลต่ ากว่าการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคคลและมีปัญหาการบริหารวิชาการมากท่ีสุด
เมื่อเทียบกับการบริหารงานทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว (ทนงศักดิ์ เจริญชัย, 2549 และ บุญฐิน ประทุมลี. 2549) การยกระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการในปัจจุบันกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
ขนาดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งเป็นหั วใจส าคัญของประสิทธิผลด้าน
กระบวนการในระบบกระบวนการบริหารครบวงจร (PDCA  Circle) จึงมีความจ าเป็นที่ต้องแสวงหารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (จงกลนี ชุติมาเทวรินทร์.2544: และ  นาครินทร์ ค ารัศมี.2549) เพ่ือยกระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. เพ่ือแสวงหารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนครบนพ้ืนฐานที่ว่า
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั่วประเทศมีลักษณะคล้ายๆ กันและเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ใน
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การที่ผู้วิจัยจะเข้าไปศึกษาภาคสนามเป็นช่วงๆ  
2. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร การศึกษาครั้งนี้ยึด

ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการตามกรอบโรงเรียนนิติบุคคล(กระทรวงศึกษาธิการ : 2546) ประกอบด้วยงาน 12 ด้านดังนี้ 
2.1  การพัฒนาหลักสูตร 
2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
2.3  การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
2.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.5  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2.6  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
2.7  การนิเทศการศึกษา 
2.8  การแนะแนวการศึกษา 
2.9  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.10  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
2.11  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
2.12  การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการให้แก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษา 

3. กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 ขั้นที่ 2 เพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบแนวคิด

การวิจัย จ านวน 8 คน 
3.2  กลุ่มตัวอย่างงประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 328 คน ซึ่งได้มาโดยใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพ่ือให้ขอ้มูลในการด าเนินการวิจัยระยะท่ี 2 ขั้นที่ 3 
3.3  กลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ขั้นที่ 1 เพ่ือให้ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 12 คน 
3.4  กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ขั้นที่ 2 เพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 14 คน 
 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple  Methodologies) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและการด าเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  Analysis) สังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านนโยบายและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  เพ่ือศึกษาปัจจัยตัวประกอบของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ขนาด
ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจากองค์ความรู้ที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้ร่างกรอบแนวคิดองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษา 2 คนผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 คน และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น 4 คน รวม 8 คน  เพ่ือเสนอความคิดเห็นสนับสนุนและ
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การให้ข้อเสนอแนะร่างกรอบแนวคิดในขั้นที่  1 
ขั้นที่ 3 เป็นขั้นตอนการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์และตรวจสอบตัวแบบโดยศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรในแต่ละปัจจัย ใช้หลักการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) มา
อธิบาย และตรวจสอบตัวแปรในแต่ละปัจจัยและอิทธิพลเชิงพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Productmoment  Correlation) และสถิติการวิเคราะห์พยากรณ์
พหุคูณ (Multiple  Regression) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน และครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ร้อยละ 
80 ได้ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน จ านวน 328 คน ระยะนี้ได้ข้อสรุปตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือน าไปเสนอร่างรูปแบบการพัฒนาต่อไป 

ระยะที่ 2 ขั้นการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดไว้ 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยน าเสนอร่างรูปแบบการพัฒนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 12 คน ประกอบด้วยนักวิชาการ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4 คน ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 คน และผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
4 คน โดยใช้เทคนิค E D F R หลังจากนั้นน าร่างรูปแบบที่ได้รับข้อเสนอแนะ เสนอต่อกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน ารูปแบบ
การพัฒนาลงสู่การปฏิบัติให้ความคิดเห็นต่อไป 

ขั้นที่ 2 การน ารูปแบบการพัฒนาที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติเพ่ือการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนากลุ่มผู้ เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดสกลนคร จ านวน 14 คน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและ
รับรองความเหมาะสมในการน ารูปแบบพัฒนาลงสู่การปฏิบัติต่อไป  

 

ผลการวจิัย 

จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในครั้งนี้  พบว่า 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยตัวแปรในแต่ละปัจจัยซึ่งในที่นี้ระบุ
ว่าเป็น “กลุ่มตัวแปรกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ 8 ตัวแปร
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  

ถ้าพิจารณาอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  เป็นรายตัวแปรที่
มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมและรายด้าน 

1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวม  
2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
3) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชากรในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนากระบวนการเรียน 
4) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการจัดการวัดผล  
5) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 
6) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
7) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
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8) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการนิเทศการศึกษา  
9) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการแนะแนว  
10) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
11) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
12) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น  
13) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
2. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 9 วิธีการดังนี้ 
2.1 วิธีการพัฒนาเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยวิธีการที่ใช้ 2 วิธี คือ 

1) การศึกษาที่บ้าน (การศึกษาด้วยตนเอง)  
2) การฝึกปฏิบัติงาน เป็นการลงมือปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานศึกษา 

2.2 วธิีการพัฒนารายกลุ่ม ประกอบด้วยวิธีการที่ใช้ 7 วิธี คือ 
1) การประชุม รวมไปถึงการประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ  
2) การอภิปราย เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่มผู้มีความสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  
3) การอบรม เป็นการพัฒนาบุคคลโดยการแนะน าพร่ าสอนให้ซึมซับเข้าไปจนติดเป็นนิสัย  
4) การศึกษารายกรณ ีเป็นการศึกษาข้อเท็จจริงจากสถานการณ์จริงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการอภิปรายและแก้ปัญหา  
5) การศึกษาดูงาน เป็นการน าผู้เรียนไปศึกษาเรื่องที่ต้องศึกษาจากหน่วยงานหรือสถานที่อ่ืนที่ตรงกับประเด็น 
6) การสาธิต เป็นการแสดงโดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ  
7) กิจกรรมนันทนาการ เป็นการให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการแสดงออกด้วยความสนุกสนานและพึงพอใจ  

การใช้วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมกับประเด็น (ตัวแปร) ที่เป็นกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการทางวิชาการ และ
กิจกรรมการด าเนินงานทางวิชาการแบบประสมประสานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวม ใช้กระบวนการขับเคลื่อนประกอบด้วย  กิจกรรมหรือการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมวิชาการ   
1.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยสมควรใช้วิธีการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า   
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ   
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของผู้บริหารและครู   

การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 5 กิจกรรมดังกล่าวผู้ด าเนินการสมควรใช้
กระบวนการ  P D C A  เป็นฐานเพื่อด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
4. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการวัดผลและการ 
5. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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7. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
8. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการนิเทศการศึกษา  
9. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการแนะแนว  
10. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
11. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ  
12. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอื่น 
13. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการทุกด้านมีกระบวนการ  P D C A เป็นกระบวนการขับเคลื่อนพ้ืนฐานประกอบการ

ด าเนินการเสมอ 
 

อภิปรายผล 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรขับเคลื่อนการ
ด าเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 8 ตัวแปร ใน 2 ปัจจัย ดังนี้  (1) ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐาน
วิชาการของผู้บริหารและครู และ (2) ทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมงานวิชาการ ซึ่งอยู่ในปัจจัยป้อนเข้า
ของรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  จากผลการวิจัยพบว่าทรัพยากร  เทคโนโลยี  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ส่งเสริมงานวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการภาพรวม  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา  และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (3)  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4)  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (5) การส่งเสริม
ปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้บริหารและครู (6) การส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง (7) การส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมี
การจัดการเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนรู้ทางวิชาการ  และ (8) การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครู
ซึ่งอยู่ในปัจจัยกระบวนการ  ซึ่งอยู่ในปัจจัยกระบวนการของรูปแบบประสิทธิผลการบริห ารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก จาก
ผลการวิจัยพบว่า   

ตัวแปรส่งเสริมการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการภาพรวม และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอีก 12 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

การส่งเสริมปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้บริหารและครูส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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การส่งเสริมให้มีการท าวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้จากการส ารวจความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ส าคัญแนวทาง
หนึ่งส าหรับการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 

การส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนรู้ทางวิชาการ ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการประสานความร่วมมือนาการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
กล่าวถึงการบริหารหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนโดยด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมทั้งในด้านการจัดท าหลักสูตรและการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในและการวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.มปป.) 

นอกจากผลการวิจัยดังกล่าวในรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กในส่วนของปัจจัยป้อนเข้ายังมี
ตัวแปรที่มีความส าคัญต่อความสมบูรณ์ของรูปแบบก็คือ การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและยึดหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นตัวแปรที่
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งถ้า
พิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า  ในส่วนของรูปแบบประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวม และรายปัจจัยโดยมี
เหตุผลสนับสนุนประกอบด้วย 1) เป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเห็นภาพตั้งแต่ปัจจัยป้อนเข้า ปัจจัยกระบวนการบริหารวิชาการและปัจจัย
ป้อนออก 2) เป็นรูปแบบกลางที่ชัดเจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกโรงเรียน 3) เป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน 
แต่ละด้านมีขั้นตอนที่มี P D C A เป็นกระบวนการองรับซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น ส่วนประเด็นย่อย ตั้งแต่การส่งเสริม
สนับสนุนในปัจจัยป้อนเข้าที่ส าคัญ กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กของปัจจัยกระบวนการบริหา
งานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยทุกกรณี  ส่วนวิธีการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยระบุผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกวิธีประกอบด้วยวิธีการพัฒนา 2 ลักษณะ 9 วิธีการ คือ 
1) วิธีการพัฒนาเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การศึกษาที่บ้าน (การศึกษาด้วยตนเอง) และการฝึกปฏิบัติงาน  และ  2) 
วิธีการพัฒนาเป็นรายกลุ่ม ประกอบด้วย 7 วิธี คือ การประชุม การอภิปราย การอบรม การศึกษารายกรณี  การศึกษาดูงาน การสาธิต 
และกิจกรรมนันทนาการโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมากกว่าอย่างต่อเนื่องตามกรอบเหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการพัฒนาแล้วแต่
กรณีซ่ึงวิธีการพัฒนาดังกล่าวได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมาก 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การน ารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญคือ การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ วิธีการพัฒนาให้ละเอียดและเข้าใจ
ทุกขั้นตอนก่อนการพัฒนา นอกจากนั้นควรศึกษาบริบทของโรงเรียนให้เข้าใจทุกแง่มุม เพ่ือจะได้ปรับรูปแบบดังกล่าวให้เหมาะสม
ต่อไป 
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 2. วิธีการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าว ควรให้ความส าคัญทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนและกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการและด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างครอบคลุมและใช้วิธีการพัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 3. หลักการส าคัญในการใช้วิธีการพัฒนาควรเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความตระหนักและความ
ยั่งยืนของผลการพัฒนา 

 4. ควรจัดท าคู่มือ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน
ขนาดเล็ก หรือระดับเขตพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญ่  และกลาง  หรือใน
สถานศึกษาระดับอื่น เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมขึ้น 

 2. ควรด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาด
ต่างๆ โดยเน้นศึกษาโรงเรียนที่มีความพร้อมเชิงพัฒนา  เพื่อให้ได้ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะยาว 

 3. ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานลักษณะอ่ืนในสถานศึกษา  เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานนั้นๆ ต่อไป 

 4. ควรด าเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศส าหรับโรงเรียนขนาดต่างๆ โดยเน้นการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม 

 


