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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนอง

ยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 92 คน โดยการเทียบคาจากตารางของเครจซี่และมอรแกน 

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความเช่ือมั่น ท้ังฉบับเทากับ .87 และ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และคาเอฟ 
 ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียน

หนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมจำแนกตามเพศ พบวา ไม

แตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามประสบการณทำงาน พบวา ดานการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร และดานการเรียนการสอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ  

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the academic administration of Nongyong 

Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office, 2) To 
compare the academic administration in Nongyong Somsanuk Nadong school network under the 

Buengkan Primary Educational Service Area Office, which is divided into two categories: gender and 

working experiences. 

 The research is survey study. The samples of the research were administrators andgovernment 
teacher in Nongyong Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service 

Area Office which accounted for 92 people. The instrument used to collect data was the rating scale of 

five levels. The discrimination ranged from 0.8 to 1.00 and the reliability was at 0.87. The data was 

analysed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test. 
 The research finding as follow: (1) The academic administration of Nongyong Somsanuk Nadong 

school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office were rated at upper-

intermediate. (2) To compare of Nongyong Somsanuk Nadong school network under the Buengkan 
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Primary Educational Service Area Office by gender, were not different. (3) To compare of Nongyong 
Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office by 

working experiences, the researcher found that the planning and development curriculum, the teaching 

they were overall significantly different at the statistical level of .01 

Keywords: the academic and school. 

Keywords: Academic administration 

 

บทนำ 

การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน เปนการศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรู  การศึกษาชวยพัฒนาศักยภาพหรือ

เสริมสรางพลังท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน ซึ่งสามารถทำไดตั้งแตจุดแรกเริ่มและตลอดช่ัววัยของชีวิต ซึ่งเปนการอบรมบมนิสยั

ในมนุษยสามารถประพฤติตน เพื่อที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต และ

สามารถรวมสรางประโยชนใหกับสังคมที่ตนอาศัยอยู จึงถือไดวา การพัฒนาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดาน

รางกาย ดานจิตใจ ดานสติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด ครูก็เปนคนสำคัญในการสรางเยาวชนที่ดี และสรางอนาคต

ของชาติดวยดังนั้นจึงมีการจัดการบริหารการศึกษา ที่มีเปาหมายชัดเจนเพื่อใหระบบการศึกษาของไทยมีมาตรฐาน มี

ทิศทางในทางที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

ตางๆ รัฐบาลจึงตองมีกฎขอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาออกมาอยางชัดเจน เพื่อที่ผูปกครองจะตองนำบุตรหลานของทานไป

เขาเรียน คือการกำหนดภาคบังคับท่ีประเทศไทยกำหนด ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีหน่ึงถึงหกจนจบช้ันมัธยมศึกษาป

ที่สาม เปนการศึกษาภาคบังคับ แตถาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะเปนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่งถึงหก จนจบช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ีหน่ึงถึงหก การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมักใชเวลาประมาณ 12 ป เปนสวนใหญ สวนในระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนที่มุงศึกษาตอก็อาจเขาศึกษาในสถาบันศึกษา อาจจะเปนการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่อง หรือ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย (ณนัฐรักษ อรุณทัต, 2560: 1) 

ถึงแมวาการศึกษาไทยจะมีพัฒนาการที่ยาวนานในการสรางองคความรูและขอความรูที่นำมาพัฒนารัฐชาติ แต

บางยุคบางสมัยยังพบวา การศึกษายังตอบโจทยของสังคมไดไมชัดเจนเทาที่ควร กลาวตามความเปนจริง ขอความรูท่ี

เรียกวาวิชาการสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาน้ันการศึกษาไทยตองมุงใหผูเรียนไดรูจักเสพและนำความรูไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมเพราะที่ผานมาชุดความรูที่ครูผูสอนหยิบยื่นใหกับผูเรียนในทุกระดับของการศึกษาสวนมากจะมีลักษณะเปน 

“กอนความรู” มากกวาที่จะมีบรรยายถึงสรรพคุณของกอนความรูนั้น ทุกยุคทุกสมัยนั้น กอนความรูจะถูกเขียนไวใน

เอกสารราชการทุกประเภทวา สามารถนำความรูปรับใชใหสอดคลองกับชีวิตประจำวันหรืออนาคต แตไมไดบอกตอผูเรียน

วา ปรับใชอยางไร (How to) จึงทำใหเกิดสภาวะทางการศึกษาของรัฐชาติท่ีเรียกวา “รูแตไมเขาใจ” นอกจากน้ีดูเหมือนวา

เน้ือหาหรือกอนความรูตางๆท่ีปรากฏออกมาจะเปนเพียง “บทกวี” ท่ีสวยหรูในทุกหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง

ระดับอุดมศึกษา ฉะนั้น กอนความรูตางๆ ที่ดีและเกิดประโยชนสูงสุดใหกับผูเรียนและงายตอการพัฒนานั้นจะตองบอก

วิธีการถึงการนำเนื้อหากอนความรูนั้นๆ ไปปรับใชใหเหมาะสมหรือเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางชัดเจน

ปราศจากความคลุมเครือ (Vague) ใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งไปกวานั้นภาพฉายทางการศึกษาของรัฐชาติที่อุบัติขึ้นจนมีลักษณะ 

“แฟชั่นนิยม” อีกลักษณะหนึ่งคือ มีการปฏิรูปการศึกษาในทุกชวงของผูที ่มาทำหนาที่เปนเสนาบดีทางการศึกษาจน

กลายเปนเรื่องที่สรางความเบื่อหนายใหกับครูผูสอน ขณะเดียวกันบางยุคบางสมัยมีการสถาปนาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

เอกสารจนทำใหครูผูสอนไมไดเตรียมการสอนเพราะหมกมุนกับการผลิตเอกสารเพื่อการประเมิน แตเมื่อตรวจสอบอยาง

จริงจังจะพบวาเปนเพียงรองรอย (Remains) หนึ่งที่ทำใหครูผูสอนสบายใจการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นบอยครั้งมิได

หมายความวามีการพัฒนาที่ครบตามองคประกอบและหลักของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาแตอยางใดทั้งนี้อาจจะ
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ตีความไดวาการศึกษาของรัฐชาติไมมีความมั่นคงและขาดจุดยืนท่ีชัดเจนสุดทายทำเกิดสภาพสภาวะชะงักงันทางการเรียนรู 

(Learning stagnation) ตอผูเรียนดวย หากเหตุผลขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีการทำงานอยางเปนระบบ จะชวยในการตัดสินใจและ

การวางแผนในการบริหารงานของโรงเรียนไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว ก็จะทําใหการทํางานน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การบริหารงานในโรงเรียนท่ีไดผลสำเร็จ ตองมีการทำงานเปนทีมหรือเปนคณะบุคคล ผูบริหารโรงเรียนตองแสดงวิสัยทัศน

ในการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนำในการบริหารงานวิชาการ กลาตัดสินใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ก็จะเปน

ประโยชนตอการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารงานในโรงเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การบริหารงาน

วิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือใหทราบถึงภาพ

การดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่มีเพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

  

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีเพศตางกัน มีความแตกตางกัน 

2. การเปรียบเทียบการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิชาการของกลุมโรงเรยีนหนองยอง สม

สนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความแตกตางกัน 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

- ต่ำกวา 5 ป 

- ตั้งแต 6-10 ป 

- มากกวา 11 ป ข้ึนไป 

การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก 
นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บึง
กาฬ คือ 

1. ดานหลักสตูรและการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการเรยีนการสอน 
3. ดานการนิเทศภายใน 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน  
5. ดานการวัดและประเมินผล 
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การดำเนินการวิจัย 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 10 คน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 110 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก  

นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 92 คน ไดมาโดยการเปดตาราง Krejice and Mogan, 

1970: 6-7-608)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 2 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (Check list) เปนแบบสำรวจรายการ ประกอบดวย เพศ และ

ประสบการณทำงาน 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีลักษณะเปนแบบปลายปดใน จำนวน 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและ

การบริหารหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานสื่อการเรียนการสอน 5) ดานการวัดและ

ประเมินผล โดยมีหลักเกณฑการประเมินผล รวม 35 ขอ โดยแตละขอเปนการใหความสำคัญในแตละดาน ลักษณะคำถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท สเกล (Likert Scale) 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรอืความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 ทาน โดยคัดเลือก

ขอคำถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ทุกขอคำถาม 

นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุ มตัวอยาง คือกลุมโรงเรียนปากคาด สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 30 คนเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งฉบับ 

โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการการหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) เทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ีไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูในระดับท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใชความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย 

 2. วิเคราะหขอมลูหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนรายดานและ 

โดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใชคา t-test แบบ Independent 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจำแนกตามประสบการณทำงาน โดยใชคา One-way ANOVA analysis of variance 

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 จึงนำคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวิธีเชพเฟ 

(Scheffe’s Method) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

 1. การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดาน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนิเทศภายใน ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวม พบวา ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการวางแผน

และพัฒนาหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลและประเมินผล ไมมีความแตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบวา ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร และดานการเรียนการสอน 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนอง

ยอง สมสนุก นาดง ท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน จะมีการบริหารงานวิชาการทีไมแตกตางกัน  

 4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร พบวาประสบการณทำงานต่ำกวา 

5 ปกับตั้งแต 6-10 ป มีความแตกตางกัน สวนประสบการณทำงานมากกวา 11 ปข้ึนไป ไมมีความแตกตางกัน 

5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดานการเรียนการสอน พบวา ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ปกับตั้งแต 

6-10 ป มีความแตกตางกัน สวนประการณทำงานมากกวา 11 ปข้ึนไป ไมมีความแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

มีบางประเด็นท่ีผูวิจัยนำมาอภิปรายผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังน้ี 

 การบริหารงานวิชาการของกลุ มโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดาน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนิเทศภายใน ตามลำดับ 

จากผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงวาผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานของกลุม

โรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรและใหความสำคัญเปนอันดับแรกอยางชัดเจน อาจ

เน่ืองมาจาก การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชน เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) 

ประชุมรวมกันวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร เชน การอบรมพัฒนาครูแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให

โรงเรียนในสังกัด ไดมีความเขาใจ เรียนรูหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สามารถนำความรู ความเขาใจ ไป

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เชน มีความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปยพันธ ศิริรักษ (2563) ไดทำการวิจัย
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เรื่อง การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 ผลการวิจัย พบวา 

1. การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อจำแนกเปน

รายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด และดานการนิเทศการสอนมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากตามลำดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามตำแหนง

หนาที่ และจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีความเห็นไมแตกตางกนั จำแนกตามประสบการณ พบวา โดย

ภาพรวมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 1) ควรปรับปรุงหลักสูตร โดย

ใชวงจรการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA 2) ควรเนนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเองผาน

กระบวนการสอนแบบ Active Learning 3) ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมีความหลากหลายใหมคีวาม

สอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร และนำผลที่ไดมาพัฒนากระบวนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 4) ควรมี

การประชุมวางแผนนิเทศการสอน แลวนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื ่อจะไดนำมาเปนแนวทางในสภาพการ

บริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่ง

ผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. ผลการวิจัยในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการบริหารหารงานสถานศึกษาในโรงเรียนในอำเภอปากคาด หนวยงาน

ตนสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละสถานศึกษา 

 2. การบริหารงานของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ควรมีการบริหารจัดการดานการนิเทศภายในอีกครั้ง  

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวากลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ตามลำดับดังน้ี 

 1. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ R&D เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

 2. ควรมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
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