
บทความการวจิัย 
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การศึกษาคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามความตอ้งการ
ของผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้สอนท่ีมีต าแหน่งต่างกัน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครู รวม 135 คน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นป่าพอ้ โรงเรียนบา้นบาตนั โรงเรียนบา้นบุรินทร์ 
โรงเรียนบา้นปอเยาะโรงเรียนบา้นเหนือโรงเรียนวดัล าใหม่ โรงเรียนวดัล าพะยา โรงเรียนบา้นตลาด
ล าใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนบ้านตาโละ โรงเรียนบ้านบาตนั และโรงเรียนบ้านต้นหยี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดบั การวิเคราะห์ผลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้อนในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษายะลา เขต 1 มีระดับความต้องการแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้อนในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีระดับความต้องการแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ภูมหิลงั 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส่งผล
ใหป้ระเทศไทยเกิดการปฏิรูปการศึกษาคร้ังยิ่งใหญ่ ความมุ่งหมายและหลกัการมาตรา ๖ การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันาธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 10) สถานศึกษาตอ้งพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานทั้ง 3 ดา้นคือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานดา้นกระบวนการ มาตรฐานดา้นปัจจยั ซ่ึ งจะ
เนน้งานวชิาการดงัน้ี มาตรฐานท่ี 16 วา่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันาครูตามความจ าเป็นและเหมาะสม
อยา่งสม ่าเสมอมาตรฐานท่ี 17 จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถ่ิน มาตรฐานท่ี 18 จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหมวด 7 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 : 17) 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการพฒันาคนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในโลก 
ถา้มีคุณภาพสูงแลว้ คนเองจะเป็นผูส้ร้างโลก รักษาโลกและท าใหโ้ลกเจริญมัน่คง (ภิรมยา  อินทรก า
แหง, 2554 : 28) ดงันั้นนโยบายหลกัของแผนพฒันาคุณภาพคนและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 จึงได้
เปล่ียนแปลงเป้าหมายหลกัในการพฒันา มาเป็นเนน้พฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กให้มีความรู้พื้นฐานท่ีเขม้แข็ง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 8) 
เพื่อให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคนได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ี ท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกั
แก้ปัญหา มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (รุ่ง แกว้แดง, 2542 : 1) 
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การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางปฏิบติัในระดบัสถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ โดยมีการเปล่ียน
แปลตั้งแต่เร่ืองของหลักสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนงานอ่ืนๆ ทางวิชาการ (กลม  ภู่ประเสริฐ, 2544 : 1) ระบบงานวิชาการจึงเป็นงานหลกัของ
การบริหารงานสถานศึกษา จะพิจารณาไดจ้ากผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการจึงเป็นงาน
หลกัของการบริหารสถานศึกษามาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา จะพิจารณาไดจ้ากผลงาน
ทางวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน,์ 2543 : 1) 

การบริหารงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จจะตอ้งมีการวางแผนงานวิชาการ ตอ้ง
ด าเนินงานต่อไปน้ี 1) การวางแผนงานวิชาการ ไดแ้ก่ สร้างความตระหนกั ศึกษาวิเคราะห์ปัจจุบนั 
ปัญหาความต้องการ ก าหนดขอบเขตภารกิจงาน การจดัท าแผนงานวิชาการ น าแผนไปปฏิบัติ 
ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมินและพฒันางานวิชาการ 2) การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่
สร้างความตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการ วางแผนและด าเนินการ 
จดัการเรียนการสอน จดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การ
จดัการส่ือและนวตักรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจยัเพื่อพฒันา การเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ การจดักิจกรรมพฒันาห้องสมุด ห้องปฏิบติัการให้เอ้ือต่อการเรียน ส่งเสริม
การพฒันาสู่ความเป็นเลิศของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และช่วยนกัเรียนดอ้ยโอกาส 3) การ
นิเทศการศึกษา ได้แก่ สร้างความตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการ 
วางแผนจดัท าโครงการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศภายในตามโครงการ ประเมินผล โครงการ 
(ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2543 : 19) 

ตามท่ี สทศ. ไดป้ระกาศผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 
นั้น พบวา่คะแนนผลการสอบ O-Net ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ของ สปพ. ยะลา 
เขต 1 มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 1.58 กลุ่มสาระท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับกลุ่มสาระท่ีมี
คะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุข
ศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ พบวา่ ปีการศึกษา 2557 
ของ สปพ. ยะลา เขต 1 มีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 8.59 (สรุปสารสนเทศทาง
การศึกษา ปี 2557 ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี 2553 - 2557 : 25) 
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จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนย่อมสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารจดัการของ
โรงเรียนด้านงานวิชาการได้เป็นอย่างดี ดงัท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความส าคญัและมีผลต่อการจดัการศึกษาเป็นอย่างยิ่งและเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบโดยการท างานแผนปรับปรุง
โรงเรียนหรือท่ีเรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ก้าวทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง โดยจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถ่ิน และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษานั้นอยู่ท่ีผลส าเร็จของงานวิชาการเป็นส าคญั การบริหารการศึกษานั้นแท้จริงคือ การ
บริหารและจดัการให้ไดผ้ลผลิตของระบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ถือไดว้า่แผนงานวชิาการเป็นแผนงานท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัสูงสุด 

ดงันั้น เพื่อผลส าเร็จของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 จึงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาความต้องการแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา สังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครูในศูนย์
เครือข่ายสามพญา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครูใน
ศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
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ความส าคญัของการวจิัย 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบระดบัความตอ้งการแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารและครูในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา    
เขต 1 จ าแนกตามเพศ ซ่ึงน าผลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการในการ
ปรับปรุง ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันางานวชิาการแก่ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสาม
พญาสังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตในการวจิัย 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษาระดบัความตอ้งการแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกัดส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการการบริหารงานวิชาการตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยผูว้จิยัสนใจศึกษาตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1.การบริหารงานหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช ้
2. การบริหารงานการเรียนการสอน 
3. การบริหารงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
4. การบริหารงานการวดัผลและประเมินผล 
5. การบริหารงานการนิเทศการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในศูนย์

เครือข่ายสามพญา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 โรง 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 สถานภาพ ประกอบดว้ย 
1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 
1.1.2 ครูผูส้อน 

1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
1.2.1 นอ้ยกวา่  10 ปี 
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1.2.2 ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่การบริหารงานวชิาการ 

2.1 การบริหารงานหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช ้
2.2 การบริหารงานการเรียนการสอน 
2.3 การบริหารงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
2.4 การบริหารงานการวดัผลและประเมินผล 
2.5 การบริหารงานการนิเทศการศึกษา 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ผูศึ้กษาสร้างเคร่ืองมือข้ึน โดยด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ

ของผูบ้ริหารงานสถานศึกษา และครูใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. น าขอ้มูลต่างๆ จากการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู โดยใช้ขอบข่ายงานการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
(คณะกรรมการศึกษาธิการ, 2550 : 29) จากขอบข่ายงานวิชาการดงักล่าว ผูศึ้กษาสนใจศึกษาตาม
กรอบงาน 5 ดา้น คือ 

2.1 การบริหารงานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
2.2 การบริหารงานการเรียนการสอน 
2.3 การบริหารงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
2.4 การบริหารงานการวดัผลและประเมินผล 
2.5 การบริหารงานการนิเทศการศึกษา 

3. การสร้างแบบทดสอบโดยการปรับปรุงเคร่ืองมือของทรงเพชร  ใจทน (2551 : 84-88)
ตามขอบเขตเน้ือหา 

3.1 น าแบบสอบถามปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
3.2 น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
3.3 น าแบบสอบถามปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบแกไ้ขอีกคร้ังแบบสอบถามท่ี

ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า IOC ระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.914 อยู่ระหวา่ง 0.8 - 1.0 โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 



7 
 

3.3.1 นายจรัส  ภู่พนัธ์ตระกูล ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าพอ้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา 

3.3.2 นางอุษณีย ์ พรมคง ครูโรงเรียนบา้นเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
3.3.3 นางลาวลัย ์ ศรีเจริญ ครูโรงเรียนบา้นตลาดล าใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

4. น าแบบสอบถามฉบบัท่ีตรวจสอบแกไ้ขสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูล 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลและขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบ

แบบสอบถามจากสถาบนัรัชตภ์าคยถึ์งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ผูศึ้กษาน าหนงัสือพร้อมแบบทดสอบจ านวน 135 ฉบบั ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

ครู ในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 ดว้ยตนเองและทาง
ไปรษณีย ์ภายใน 1 เดือน คือ เดือนกนัยายน 2558 

3. ผูศึ้กษารวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบรับ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้จากแบบเก็บข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามและ
น าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษายะลาเขต 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียของบุญชุม ศรีสะอาด (2545 : 63-71) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความตอ้งพฒันางานวิชาการของโรงเรียน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 



8 
 

ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัความตอ้งพฒันางานวิชาการของโรงเรียน
อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัความตอ้งพฒันางานวิชาการของโรงเรียน
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความตอ้งพฒันางานวิชาการของโรงเรียน
อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัความตอ้งพฒันางานวิชาการของโรงเรียน
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาปรากฏวา่ สภาพทัว่ไปของผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ผูห้ญิงจ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 อายุของผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุท่ีมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุระหวา่ง  
31- 40 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.4 ดา้นประสบการณ์การท างานของผูต้อบแบบสอบถามคือ ช่วงอายุราชการ 10 ปีข้ึน
ไป จ านวนมากท่ีสุด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ มีอายุราชการต ่ากวา่ 10 ปี จ  านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.7ดา้นวุฒิการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 รองลงมา คือวุฒิ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ส่วนต าแหน่งทางราชการของผูต้อบ
แบบสอบถาม คือ เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ครูวิชาการ จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ครูผูส้อนจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 

ส่วนแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครู ในศูนยเ์ครือข่าย
สามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตาม
ขอบข่าย 5 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1. การบริหารงานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
สภาพการบริหารงานวิชาด้านหลกัสูตร ในสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา 

อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้านการ
บริหารหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 (S.D. 
= .892) แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมท่ีมีความตอ้งการปฏิบติัมากกว่าดา้นอ่ืนๆ 
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ไดแ้ก่ คือ สถานศึกษาควรแนะน าครูผูส้อนให้ใชแ้ผนการสอนเป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน
รองลงมาคือควรส่งเสริมครูใหไ้ปอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 

2. การบริหารงานการเรียนการสอน 
สภาพการบริหารงานวิชาดา้นการเรียนการสอนในสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสาม

พญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ดา้นการ
เรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 (S.D. = .865) แนวทางพฒันาการ
บริหารงานวิชาการ กิจกรรมท่ีมีความต้องการปฏิบัติมากกว่าด้านอ่ืนๆ ได้แก่ สถานศึกษาได้
ด าเนินการจดัควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั รองลงมาได้แก่ ควรจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝึกใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงควรมีการจดัชั้นเรียนให้เหมาะสมกบัสภาพ
ในโรงเรียน และควรใหค้รูปรับแผนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 

3. การบริหารงานดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
สภาพการบริหารงานวิชาดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 (S.D. = .841) แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรม
ท่ีมีความตอ้งการปฏิบติัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานศึกษาคือ ควรจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้น
การจดัท าส่ือการเรียนการสอน รองลงมา ควรประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการ
จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการเรียนของนกัเรียน 

4. การบริหารงานการวดัและประเมินผล 
สภาพการบริหารงานการวดัและประเมินผล ในสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสาม

พญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 ดา้นการ
บริหารงานการวดัและประเมินผลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 (S.D. = .901) 
แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมท่ีมีความตอ้งการปฏิบติัมากกว่าด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้มีความรู้ในด้านการวดัและประเมินผล เช่น เข้ารับการอบรม
สัมมนา จดัเอกสารให้ศึกษาคน้ควา้ เป็นตน้รองลงมาได้แก่ ควรจดัระบบการวดัผลประเมินของ
นกัเรียนในปัจจุบนั ตรงตามวตัถุประสงคข์องการเรียนและชดัเจนมาก 

5. การบริหารงานการนิเทศการศึกษา 
สภาพการบริหารงานวิชาดา้นการบริหารงานการนิเทศการศึกษา ในสถานศึกษาใน

ศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต1ดา้นการบริหารงานการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
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(S.D. = .884) แนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมท่ีมีความตอ้งการปฏิบติัมากกวา่ดา้น
อ่ืนๆ ได้แก่ การสรุปผลการนิเทศภายในเม่ือส้ินภาคเรียนรองลงมาการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 1 ทั้ง 5 ดา้น ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. การบริหารงานดา้นหลกัสูตรและกาน าหลกัสูตรไปใช ้
การบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา จากสภาพการบริหารงานวิชาการ

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครูผูส้อนโดยตรง เพราะถือวา่เป็นผูป้ฏิบติัจริง ครูขาดความรู้ความเขา้ใจศึกษาซ่ึง
สอดคล้องกับ (พนัธณีย ์ วิหกโชค, 2545 : 12) กล่าวถึงปัญหาในการด าเนินงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ว่า หลกัสูตรมีปัญหาเก่ียวกบัขาดบุคลากรในการจดัท า ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ  และความไม่ชดัเจนในบางเร่ือง และสอดคลอ้งกบั (พิสสุดา  บุญเกิด, 2548: 59 ) พบวา่ ครูน า
หลกัสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ครูไม่เพียงพอ รับภาระงานสอนหลายชั้น
และหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบริหารจดัการหลกัสูตรไม่เป็นระบบ ไม่วิเคราะห์หลกัสูตร ขาด
การติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตร ไม่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน แนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรของสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นั้น สถานศึกษาควร
ด าเนินการประชุมส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการ School–Based Management ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (อุทยั  บุญ
ประเสริฐ, 2542 : 114 ; อา้งอิงจาก Cohen and Uphoff Rural Development Participation : Concepts 
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. 1977 : 317) ท่ีวา่ดว้ยหลกัการมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารตดัสินใจ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของและรับผิดชอบการจดัการศึกษามากข้ึน และยงัสนองตอบต่อนโยบายในการจดัการศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา
ได้รับความรู้และสามารถพฒันาและจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา พร้อมทั้งพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2. การบริหารงานการจดัการเรียนการสอน 
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การบริหารงานวิชาการดา้นการจดัการเรียนการสอน จากสภาพงานสอนหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูขาดกระบวนการในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ส่งผลกระทบต่อ
ผูเ้รียนโดยตรง ซ่ึงในยุคปฏิรูปการศึกษา บทบาทของครูเปล่ียนไป จากเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ เป็นผู ้
คอยช้ีแนะและสนบัสนุนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั (พิสสุดา  บุญเกิด, 
2548 : 62) กล่าวว่า ครูจดัท าแผนไม่ครบทุกกลุ่มสาระครูส่วนใหญ่ใชแ้ผนส าเร็จรูป ครูไม่ผลิตส่ือ 
แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาในศูนย์
เครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ด
เป็นท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เรียนรู้จากการกระท า เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนดั ความรู้เกิด
จากกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดท้ดลองไดป้ฏิบติัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ก าหนดให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ มาตรฐานด้าน
กระบวนการ โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 18 จดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดก้ าหนดเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติและสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหา และตดัสินใจให้
ผูเ้รียนรู้จกัศึกษา (กรมวชิาการ, 2545 : 9) 

3. การบริหารงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
การบริหารงานดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนพบวา่ แนว

ทางการพฒันาการบริหารงานวิชาด้านงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการจดัเตรียมส่ือท่ีมีความหลากหลายทั้งส่ือ 
ธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยีและส่ืออ่ืนๆ ตลอดจนวสัดุทุกประเภทท่ีครูเป็นผูใ้ช้ ครูและ
นกัเรียนใชร่้วมกนั หรือส่ือประเภทท่ีนกัเรียนเป็นผูห้ยิบใชไ้ด ้โดยน าทรัยพากรในทอ้งถ่ินมาจดัท า
ส่ือการสอน และใชห้ลกัการมีส่วนร่วมใหผู้ป้กครองเขา้มาเตรียมส่ือวสัดุประกอบการเรียนการสอน
ของผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปิยนุช  ทองพรม, 2550 : 45) ไดส้รุปวา่ การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนให้การจดักระบวนการสอนครู อาจารย ์
บรรลุผล โดยการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย และไดเ้ลือกพฒันาและ
ใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ให้ครูอาจารยไ์ดเ้ลือกพฒันาและใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ไดผ้ลและสอดคลอ้งกบั (กรมวิชาการ, 2545 ค : 32) ไดก้ล่าววา่ ส่ือการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัอยา่ง
หน่ึงท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ไดบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตรซ่ึงสถานศึกษามีบทบาท
และภาระหนา้ท่ีโดยตรง 
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4. การบริหารงานการวดัและประเมินผล 
การบริหารงานการวดัและประเมินผลครูขาดความรู้ในการสร้างเคร่ืองมือวดัผล

ประเมินผล ขาดวสัดุ อุปกรณ์ คู่มือการสร้างหรือออกแบบเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล ครูขาดความรู้
ความเขา้ใจในเทคนิค กระบวนการในการวเิคราะห์ และปรับปรุงเคร่ืองมือ วิธีการวดัผล ประเมินผล
ยงัไม่หลากหลาย แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาดา้นการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา
ในศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 1 นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการประชุมช้ีแจงถึงกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีการวดัผล
ทางการเรียน การสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล การจดักิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนและ
ส่งเสริมให้ครูผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้และความรับผิดชอบในการวางแผนด าเนินการวดัและประเมินผล
การเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ตลอดจนการให้ค  าแนะน าบุคลากร น าผลการจดักิจกรรม
กาเรียนการสอนมาวิเคราะห์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนและการวดัผลท่ีถูกต้องตาม
กระบวนการ (บุญชู  ชลษัเฐียร, 2541 : 64 ) กล่าวว่าท่านจะไม่สามารถประเมินการปฏิบติังานของ
ผูเ้รียนได ้ถา้มิไดใ้หป้ฏิบติั และท่านไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของเขาไดถ้า้เขาไม่ไดป้ฏิบติังาน
นั้นจริง ดงันั้นสถานศึกษาควรตระหนกัถึงแนวทางและวิธีการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตาม
สภาพของความเป็นจริง 

5. การบริหารงานการนิเทศการศึกษา 
การบริหารงานการนิเทศการนิเทศเป็นกระบวนการสร้างสรรคท่ี์ไม่หยุดน่ิงในการให้

ค  าแนะน าช่วยเหลือ และช้ีช่องทางในลกัษณะท่ีเป็นกนัเองระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ให้
สามารถปรับปรุงตวัครูและผูเ้รียน ตลอดจนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้ง
มีการนิเทศสม ่าเสมอ แลว้น าผลการนิเทศมาจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสะดวกต่อการก ากบัติดตาม 
ดงันั้นถา้ผูบ้ริหารและครูท่ีมีหนา้ท่ีนิเทศขาดทกัษะในการนิเทศ ก็ส่งผลให้การนิเทศเกิดปัญหา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 : 227) กล่าวไวว้า่ การนิเทศภายในตอ้งยึดหลกัการ
บริหารงานท่ีเป็นระบบ วางแผน ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสามารถผสมผสานรูปแบบการ
นิเทศแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สอดคลอ้งกบั (ช านาญ  ทว้มพงษ์, 2550 : 16) กล่าวว่า การนิเทศเป็น
กระบวนการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตอ้งด าเนินงานอยา่งนิเทศติดตาม
อยา่งสม ่าเสมอ ควรมีแผนในการพฒันาโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความส าคญัของการนิเทศภายใน 
สนบัสนุนการนิเทศของครู แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาดา้นการนิเทศของสถานศึกษาใน
ศูนยเ์ครือข่ายสามพญา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต1 นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตาม สร้างความตระหนกัให้บุคลากร
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เห็นความส าคญัของกระบวนการนิเทศ การนิเทศภายในมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ 
พฒันางาน พฒันาคน ประสานความสัมพนัธ์ คิดหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบติังาน  รวมทั้งเร่ือง
การเรียนการสอน และผลท่ีตามมาคือ ผูเ้รียนมีคุณภาพ (จินดา  รัตนองักูร, 2541 : 25) ไดส้รุปการ
ปฏิบติัการนิเทศการศึกษาว่า เป็นเคร่ืองมือส าคญัยิ่งส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะช่วยให้ครู
ประสบความส าเร็จในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สามารถปรับปรุงการจดักิจกรรมให้ดียิ่งข้ึน
ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ และการวางแผนพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ครูตอ้งมีขวญัก าลงัใจและ
ความมัน่ใจท่ีดี มีความภาคภูมิใจท่ีประสบความส าเร็จ มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย ท าให้เกิดการพฒันาอยา่งถาวรและจะน าไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด ดงัค ากล่าวท่ีวา่ การจดัการท่ีดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร
นิเทศท่ีดีน าไปสู่การจดัการท่ีดี 

กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคปฏิรูป
การศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในการบริหารจดัการ และ
น าการพฒันาคุณภาพ และเป็นผูน้ าทางในการจดัการศึกษาสร้างภาพพจน์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพ
ทางวิชาการให้ไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพของงาน การสร้างความร่วมมือในการท างาน การ
สร้างบรรยากาศแห่งความสมคัรสมานสามคัคี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 

กรณีศึกษาจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการพฒันางานวชิาการของโรงเรียน 


