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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
ในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามความต้องการ
ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นและผู ้ส อนที่ มี ต าแหน่ ง ต่ า งกัน และเพื่ อ หาแนวทางในการพัฒ นาการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ ายสามพญา สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตัว อย่า งประกอบด้ว ยผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนและครู รวม 135 คน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านป่ าพ้อ โรงเรี ยนบ้านบาตัน โรงเรี ยนบ้านบุรินทร์
โรงเรี ยนบ้านปอเยาะโรงเรี ยนบ้านเหนือโรงเรี ยนวัดลาใหม่ โรงเรี ยนวัดลาพะยา โรงเรี ยนบ้านตลาด
ลาใหม่ โรงเรี ย นบ้า นทุ่ ง คา โรงเรี ย นบ้า นตาโละ โรงเรี ย นบ้า นบาตัน และโรงเรี ย นบ้า นต้นหยี
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ล ัก ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ การวิเคราะห์ผลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูส้ อนในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 มี ระดับความต้อ งการแนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารงานวิช าการใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูส้ อนในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ที่ มี ต าแหน่ ง ต่ า งกัน มี ร ะดับ ความต้อ งการแนวทางการพัฒ นาการ
บริ หารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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ภูมหิ ลัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่ งผล
ให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ ความมุ่งหมายและหลักการมาตรา ๖ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และ
คุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒนาธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 10) สถานศึกษาต้องพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ได้
มาตรฐานทั้ง 3 ด้านคือ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานด้านปั จจัย ซึ่ งจะ
เน้นงานวิชาการดังนี้ มาตรฐานที่ 16 ว่าด้วยการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
อย่างสม่าเสมอมาตรฐานที่ 17 จัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับหลักสู ตรความต้องการของผูเ้ รี ยน
และท้องถิ่ น มาตรฐานที่ 18 จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญซึ่ งได้กล่าวไว้ในหมวด 7
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุ ณภาพภายนอกระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
บริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสั ง กัด หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องและเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน เพื่ อน าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,
2545 : 17)
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ในการพัฒนาคนซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าสู งสุ ดในโลก
ถ้ามีคุณภาพสู งแล้ว คนเองจะเป็ นผูส้ ร้างโลก รักษาโลกและทาให้โลกเจริ ญมัน่ คง (ภิรมยา อินทรกา
แหง, 2554 : 28) ดังนั้นนโยบายหลักของแผนพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 จึงได้
เปลี่ยนแปลงเป้ าหมายหลักในการพัฒนา มาเป็ นเน้นพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิ
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ เริ่ มตั้งแต่วยั เด็กให้มีความรู ้ พ้ืนฐานที่เข้มแข็ง ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดชี วิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2550 : 8)
เพื่อให้ศกั ยภาพที่ มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็ นคนที่ รู้จกั คิ ดวิเคราะห์ รู ้ จกั
แก้ ปั ญ หา มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ รู ้ จ ัก เรี ย นรู ้ ด้ว ยตัว เอง สามารถปรั บ ตัว ให้ ท ัน กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีจริ ยธรรม คุณธรรม รู ้จกั พึ่งตนเองและสามารถดารงชี วิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ข (รุ่ ง แก้วแดง, 2542 : 1)
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การศึกษาเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางปฏิ บตั ิในระดับสถานศึ กษาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ โดยมีการเปลี่ ยน
แปลตั้ง แต่ เ รื่ อ งของหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา การจัดการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
ตลอดจนงานอื่นๆ ทางวิชาการ (กลม ภู่ประเสริ ฐ, 2544 : 1) ระบบงานวิชาการจึงเป็ นงานหลักของ
การบริ หารงานสถานศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการจึงเป็ นงาน
หลักของการบริ หารสถานศึกษามาตรฐานและคุ ณภาพของสถานศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงาน
ทางวิชาการ เนื่ องจากงานวิชาการเกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน (ปรี ยาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2543 : 1)
การบริ หารงานวิชาการให้ประสบความสาเร็ จจะต้องมีการวางแผนงานวิชาการ ต้อง
ดาเนิ นงานต่อไปนี้ 1) การวางแผนงานวิชาการ ได้แก่ สร้างความตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์ปัจจุบนั
ปั ญหาความต้องการ ก าหนดขอบเขตภารกิ จงาน การจัดท าแผนงานวิชาการ นาแผนไปปฏิ บ ัติ
ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่
สร้ างความตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหาความต้องการ วางแผนและดาเนิ นการ
จัดการเรี ยนการสอน จัดทาแผนการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การ
จัดการสื่ อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มงานวิจยั เพื่อพัฒนา การเรี ยน
การสอนทุกกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการให้เอื้อต่อการเรี ยน ส่ งเสริ ม
การพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ และช่ วยนักเรี ยนด้อยโอกาส 3) การ
นิ เทศการศึ กษา ได้แก่ สร้ า งความตระหนัก ศึ ก ษาวิเคราะห์ ส ภาพปั จจุ บ นั ปั ญหาความต้องการ
วางแผนจัดทาโครงการนิ เทศภายใน ดาเนิ นการนิ เทศภายในตามโครงการ ประเมินผล โครงการ
(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 : 19)
ตามที่ สทศ. ได้ประกาศผลการสอบ O-Net ปี การศึกษา 2557 ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
นั้น พบว่าคะแนนผลการสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557 ของ สปพ. ยะลา
เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2556 ร้อยละ 1.58 กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้น
จากปี การศึกษา 2556 จานวน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชี พและเทคโนโลยี สาหรับกลุ่มสาระที่มี
คะแนนลดลงจากปี การศึกษา 2556 จานวน 3 กลุ่มสาระคื อ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สุ ข
ศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เมื่อเปรี ยบเทีย บคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ปี การศึกษา 2557
ของ สปพ. ยะลา เขต 1 มี คะแนนเฉลี่ ยต่ า กว่าระดับประเทศ ร้ อยละ 8.59 (สรุ ปสารสนเทศทาง
การศึกษา ปี 2557 ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 2553 - 2557 : 25)
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จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนย่อมสะท้อนให้เห็ นถึ งการบริ หารจัดการของ
โรงเรี ยนด้านงานวิชาการได้เป็ นอย่างดี ดังที่ ได้กล่ าวมาข้างต้นจะเห็ นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี
ความสาคัญและมี ผลต่อการจัดการศึ กษาเป็ นอย่างยิ่งและเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้เป็ นไป
ตามที่คาดหวัง ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบโดยการทางานแผนปรับปรุ ง
โรงเรี ยนหรื อที่ เรี ยกว่า แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง โดยจัดการศึ ก ษาให้ ตอบสนองต่ อความต้อ งการของชุ ม ชน สั ง คม ท้อ งถิ่ น และ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ย น การบริ หารงานวิชาการสถานศึ กษาเพื่ อการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึ กษานั้นอยู่ที่ ผ ลสาเร็ จของงานวิช าการเป็ นส าคัญ การบริ หารการศึ กษานั้นแท้จริ ง คื อ การ
บริ หารและจัดการให้ได้ผลผลิตของระบบการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพสู งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึง
ถือได้วา่ แผนงานวิชาการเป็ นแผนงานที่มีความจาเป็ นและสาคัญสู งสุ ด
ดังนั้น เพื่อผลสาเร็ จของการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายสามพญา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จึงจาเป็ นที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็ นเป้ าหมาย
สู งสุ ดของภารกิจของสถานศึกษา
ผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาความต้อ งการแนวทางการพัฒ นาการบริ ห ารงานวิช าการของ
โรงเรี ย นในศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยสามพญา อ าเภอเมื อง จัง หวัด ยะลา สั ง กัดส านัก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการแนวทางการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ในศูนย์
เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการแนวทางการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ใน
ศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
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ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาในครั้ งนี้ ทาให้ทราบระดับความต้องการแนวทางการพัฒนาการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษายะลา
เขต 1 จาแนกตามเพศ ซึ่ ง น าผลที่ ไ ด้ใ ช้เ ป็ นแนวทางการพัฒนาการบริ ห ารงานวิชาการในการ
ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการแก่ผบู ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายสาม
พญาสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ให้มีประสิ ทธิภาพ

ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการมุ่งศึกษาระดับความต้องการแนวทางการพัฒนาการบริ หารงาน
วิช าการของโรงเรี ย นในศูนย์เครื อข่ า ยสามพญา อาเภอเมื อง จัง หวัดยะลา สั งกัดส านัก เขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ในขอบข่ า ยที่ เกี่ ย วข้องกับ การการบริ หารงานวิช าการตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาตามหัวข้อดังนี้
1.การบริ หารงานหลักสู ตรและนาหลักสู ตรไปใช้
2. การบริ หารงานการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
4. การบริ หารงานการวัดผลและประเมินผล
5. การบริ หารงานการนิเทศการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู โรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 11 โรง
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 สถานภาพ ประกอบด้วย
1.1.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1.1.2 ครู ผสู้ อน
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี
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1.2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่การบริ หารงานวิชาการ
2.1 การบริ หารงานหลักสู ตรและนาหลักสู ตรไปใช้
2.2 การบริ หารงานการเรี ยนการสอน
2.3 การบริ หารงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
2.4 การบริ หารงานการวัดผลและประเมินผล
2.5 การบริ หารงานการนิเทศการศึกษา

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูศ้ ึกษาสร้างเครื่ องมือขึ้น โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารงานสถานศึกษา และครู ใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นาข้อมูลต่างๆ จากการศึกษามาเป็ นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู โดยใช้ ข อบข่ า ยงานการบริ หารและจัด การศึ ก ษา พ.ศ. 2550
(คณะกรรมการศึกษาธิ การ, 2550 : 29) จากขอบข่ายงานวิชาการดังกล่าว ผูศ้ ึกษาสนใจศึกษาตาม
กรอบงาน 5 ด้าน คือ
2.1 การบริ หารงานหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้
2.2 การบริ หารงานการเรี ยนการสอน
2.3 การบริ หารงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
2.4 การบริ หารงานการวัดผลและประเมินผล
2.5 การบริ หารงานการนิเทศการศึกษา
3. การสร้างแบบทดสอบโดยการปรับปรุ งเครื่ องมือของทรงเพชร ใจทน (2551 : 84-88)
ตามขอบเขตเนื้อหา
3.1 นาแบบสอบถามปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
3.2 นาแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
3.3 นาแบบสอบถามปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งแบบสอบถามที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่า IOC ระดับความเชื่ อมัน่ อยูท่ ี่ 0.914 อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้
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3.3.1 นายจรัส ภู่พนั ธ์ตระกูล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าพ้อ อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
3.3.2 นางอุษณี ย ์ พรมคง ครู โรงเรี ยนบ้านเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.3.3 นางลาวัลย์ ศรี เจริ ญ ครู โรงเรี ยนบ้านตลาดลาใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. นาแบบสอบถามฉบับที่ตรวจสอบแก้ไขสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อเพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลและขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามจากสถาบันรัชต์ภาคย์ถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูศ้ ึกษานาหนังสื อพร้อมแบบทดสอบจานวน 135 ฉบับ ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษา และ
ครู ในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ด้วยตนเองและทาง
ไปรษณี ย ์ ภายใน 1 เดือน คือ เดือนกันยายน 2558
3. ผูศ้ ึกษารวบรวมแบบสอบถามที่ตอบรับ นามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อดาเนินการ
ตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ ก ษาท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้จ ากแบบเก็ บ ข้อ มู ล ของผูต้ อบแบบสอบถามและ
นาเสนอข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความต้องการบริ หารงานด้านวิชาการของโรงเรี ยน ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ในศูนย์เครื อข่ายสามพญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษายะลาเขต 1 วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ ย ( ) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชุม ศรี สะอาด (2545 : 63-71) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความต้องพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความต้องพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความต้องพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความต้องพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาปรากฏว่า สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบคาถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ผูห้ ญิงจานวน
102 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.6 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุที่มากที่สุด คือ ช่วงอายุระหว่าง
31- 40 ปี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ช่ วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.4 ด้านประสบการณ์การทางานของผูต้ อบแบบสอบถามคือ ช่วงอายุราชการ 10 ปี ขึ้น
ไป จานวนมากที่สุด 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ มีอายุราชการต่ ากว่า 10 ปี จานวน 62
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7ด้านวุฒิการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ จบการศึกษาระดั บ
ปริ ญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.1 รองลงมา คือวุฒิ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ส่ วนตาแหน่งทางราชการของผูต้ อบ
แบบสอบถาม คือ เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.15 ครู วิชาการ จานวน 11
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.15 ครู ผสู้ อนจานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.70
ส่ วนแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ในศูนย์เครื อข่าย
สามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตาม
ขอบข่าย 5 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1. การบริ หารงานหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้
สภาพการบริ หารงานวิชาด้านหลักสู ตร ในสถานศึ กษาในศูนย์เครื อข่ายสามพญา
อาเภอเมื อง จัง หวัดยะลา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ด้านการ
บริ หารหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (S.D.
= .892) แนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ กิจกรรมที่มีความต้องการปฏิบตั ิมากกว่าด้านอื่นๆ
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ได้แก่ คือ สถานศึกษาควรแนะนาครู ผสู ้ อนให้ใช้แผนการสอนเป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน
รองลงมาคือควรส่ งเสริ มครู ให้ไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร
2. การบริ หารงานการเรี ยนการสอน
สภาพการบริ หารงานวิชาด้านการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายสาม
พญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ด้านการ
เรี ยนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D. = .865) แนวทางพัฒนาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ กิ จ กรรมที่ มี ค วามต้อ งการปฏิ บ ัติ ม ากกว่า ด้า นอื่ น ๆ ได้แก่ สถานศึ ก ษาได้
ดาเนิ นการจัดควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รองลงมาได้แก่ ควรจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งควรมีการจัดชั้นเรี ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
ในโรงเรี ยน และควรให้ครู ปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
3. การบริ หารงานด้านงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
สภาพการบริ หารงานวิชาด้านงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
ในสถานศึ ก ษาในศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยสามพญา อาเภอเมื อ ง จัง หวัด ยะลา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 งานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. = .841) แนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ กิจกรรม
ที่มีความต้องการปฏิบตั ิมากกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ สถานศึกษาคือ ควรจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน รองลงมา ควรประชาสัมพันธ์ ให้ผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการ
จัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ในการเรี ยนของนักเรี ยน
4. การบริ หารงานการวัดและประเมินผล
สภาพการบริ หารงานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษาในศู นย์เครื อข่ายสาม
พญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 ด้านการ
บริ หารงานการวัดและประเมินผลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (S.D. = .901)
แนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ กิ จกรรมที่มีความต้องการปฏิ บตั ิ มากกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่
สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ให้ค รู ไ ด้มี ค วามรู ้ ใ นด้า นการวัดและประเมิ นผล เช่ น เข้า รั บ การอบรม
สัมมนา จัดเอกสารให้ศึกษาค้นคว้า เป็ นต้นรองลงมาได้แก่ ควรจัดระบบการวัดผลประเมิ นของ
นักเรี ยนในปัจจุบนั ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนและชัดเจนมาก
5. การบริ หารงานการนิเทศการศึกษา
สภาพการบริ หารงานวิชาด้านการบริ หารงานการนิเทศการศึกษา ในสถานศึกษาใน
ศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต1ด้านการบริ หารงานการนิ เทศการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
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(S.D. = .884) แนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ กิจกรรมที่มีความต้องการปฏิบตั ิมากกว่าด้าน
อื่ นๆ ได้แก่ การสรุ ป ผลการนิ เทศภายในเมื่ อสิ้ นภาคเรี ย นรองลงมาการวิเคราะห์ จุดเด่ น จุ ดด้อย
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ ใน
สถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. การบริ หารงานด้านหลักสู ตรและกานาหลักสู ตรไปใช้
การบริ หารงานวิชาการด้านหลักสู ตรสถานศึกษา จากสภาพการบริ หารงานวิชาการ
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับครู ผสู ้ อนโดยตรง เพราะถือว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิจริ ง ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจศึกษาซึ่ ง
สอดคล้องกับ (พันธณี ย ์ วิหกโชค, 2545 : 12) กล่ าวถึ งปั ญหาในการดาเนิ นงานของโรงเรี ย น
ประถมศึ กษาส่ วนใหญ่ว่า หลักสู ตรมี ปัญหาเกี่ ยวกับขาดบุ คลากรในการจัดทา ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจ และความไม่ชดั เจนในบางเรื่ อง และสอดคล้องกับ (พิสสุ ดา บุญเกิด, 2548: 59 ) พบว่า ครู นา
หลักสู ตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ครู ไม่เพียงพอ รับภาระงานสอนหลายชั้น
และหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการหลักสู ตรไม่เป็ นระบบ ไม่วิเคราะห์หลักสู ตร ขาด
การติดตามประเมินผลการใช้หลักสู ตร ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน แนวทางการ
พัฒนาการบริ หารงานวิชาการด้านหลักสู ตรของสถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 นั้น สถานศึ ก ษาควร
ดาเนินการประชุมส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการ School–Based Management ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (อุทยั บุญ
ประเสริ ฐ, 2542 : 114 ; อ้างอิงจาก Cohen and Uphoff Rural Development Participation : Concepts
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. 1977 : 317) ที่วา่ ด้วยหลักการมี
ส่ วนร่ วม ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ สึกเป็ น
เจ้าของและรั บผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้ น และยังสนองตอบต่อนโยบายในการจัดการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการกาศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุ นให้บุคลากรทุกฝ่ ายของสถานศึกษา
ได้รับความรู ้ และสามารถพัฒนาและจัดท าหลัก สู ตรของสถานศึ กษา พร้ อมทั้ง พัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
2. การบริ หารงานการจัดการเรี ยนการสอน
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การบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอน จากสภาพงานสอนหลายกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ครู ขาดกระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย ส่ งผลกระทบต่ อ
ผูเ้ รี ยนโดยตรง ซึ่ งในยุคปฏิ รูปการศึกษา บทบาทของครู เปลี่ยนไป จากเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ เป็ นผู้
คอยชี้ แนะและสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ (พิสสุ ดา บุญเกิด,
2548 : 62) กล่าวว่า ครู จดั ทาแผนไม่ครบทุกกลุ่มสาระครู ส่วนใหญ่ใช้แผนสาเร็ จรู ป ครู ไม่ผลิตสื่ อ
แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาในศูนย์
เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 นั้น สถานศึกษาควรดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้คิด
เป็ นทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น เรี ยนรู ้ จากการกระทา เรี ยนรู ้ตามความสนใจ ตามความถนัด ความรู ้ เกิ ด
จากกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ทดลองได้ปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 กาหนดให้มีระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ มาตรฐานด้าน
กระบวนการ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 18 จัดการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้กาหนดเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสิ นใจให้
ผูเ้ รี ยนรู้จกั ศึกษา (กรมวิชาการ, 2545 : 9)
3. การบริ หารงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
การบริ หารงานด้านงานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอนพบว่า แนว
ทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาด้านงานวัสดุ ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษาในศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 นั้น สถานศึ กษาควรดาเนิ นการจัดเตรี ยมสื่ อที่มีความหลากหลายทั้งสื่ อ
ธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีและสื่ ออื่นๆ ตลอดจนวัสดุ ทุกประเภทที่ ครู เป็ นผูใ้ ช้ ครู และ
นักเรี ยนใช้ร่วมกัน หรื อสื่ อประเภทที่นกั เรี ยนเป็ นผูห้ ยิบใช้ได้ โดยนาทรัยพากรในท้องถิ่นมาจัดทา
สื่ อการสอน และใช้หลักการมีส่วนร่ วมให้ผปู ้ กครองเข้ามาเตรี ยมสื่ อวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน
ของผูเ้ รี ยนซึ่ งสอดคล้องกับ (ปิ ยนุช ทองพรม, 2550 : 45) ได้สรุ ปว่า การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึ ง การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดกระบวนการสอนครู อาจารย์
บรรลุผล โดยการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย และได้เลือกพัฒนาและ
ใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ให้ครู อาจารย์ได้เลื อกพัฒนาและใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่าง
ได้ผลและสอดคล้องกับ (กรมวิชาการ, 2545 ค : 32) ได้กล่าวว่า สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นปั จจัยสาคัญอย่าง
หนึ่ งที่จะช่ วยให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนรู ้ ได้บรรลุ จุดหมายของหลักสู ตรซึ่ งสถานศึกษามีบทบาท
และภาระหน้าที่โดยตรง
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4. การบริ หารงานการวัดและประเมินผล
การบริ หารงานการวัดและประเมิ นผลครู ขาดความรู้ ใ นการสร้ างเครื่ องมือวัดผล
ประเมินผล ขาดวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือการสร้างหรื อออกแบบเครื่ องมือวัดผลประเมินผล ครู ขาดความรู ้
ความเข้าใจในเทคนิค กระบวนการในการวิเคราะห์ และปรับปรุ งเครื่ องมือ วิธีการวัดผล ประเมินผล
ยังไม่หลากหลาย แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ในศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 1 นั้น สถานศึกษาควรดาเนิ นการประชุ มชี้ แจงถึ งกฎ ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดผล
ทางการเรี ยน การสร้ างเครื่ องมื อวัดผลประเมิ นผล การจัดกิ จกรรมซ่ อมเสริ มให้แก่ นักเรี ยนและ
ส่ งเสริ มให้ครู ผเู ้ กี่ยวข้องมีความรู ้และความรับผิดชอบในการวางแผนดาเนิ นการวัดและประเมินผล
การเรี ยนอย่า งเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ตลอดจนการให้คาแนะนาบุ ค ลากร นาผลการจัดกิ จกรรม
กาเรี ย นการสอนมาวิเคราะห์ เพื่ อพัฒนากระบวนการเรี ย นการสอนและการวัดผลที่ ถู ก ต้องตาม
กระบวนการ (บุญชู ชลัษเฐียร, 2541 : 64 ) กล่าวว่าท่านจะไม่สามารถประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผูเ้ รี ยนได้ ถ้ามิได้ให้ปฏิบตั ิ และท่านไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ ของเขาได้ถา้ เขาไม่ได้ปฏิบตั ิงาน
นั้นจริ ง ดังนั้นสถานศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางและวิธีการประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตาม
สภาพของความเป็ นจริ ง
5. การบริ หารงานการนิเทศการศึกษา
การบริ หารงานการนิเทศการนิเทศเป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ งในการให้
คาแนะนาช่ วยเหลื อ และชี้ ช่องทางในลักษณะที่เป็ นกันเองระหว่างผูน้ ิ เทศและผูร้ ั บการนิ เทศ ให้
สามารถปรั บ ปรุ ง ตัวครู และผูเ้ รี ยน ตลอดจนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนกิ จกรรมต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวต้อง
มีการนิเทศสม่าเสมอ แล้วนาผลการนิ เทศมาจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อสะดวกต่อการกากับติดตาม
ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารและครู ที่มีหน้าที่นิเทศขาดทักษะในการนิ เทศ ก็ส่งผลให้การนิ เทศเกิ ดปั ญหา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 : 227) กล่าวไว้วา่ การนิ เทศภายในต้องยึดหลักการ
บริ หารงานที่เป็ นระบบ วางแผน ดาเนิ นงานแบบมีส่วนร่ วม รวมทั้งสามารถผสมผสานรู ปแบบการ
นิ เทศแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับ (ชานาญ ท้วมพงษ์, 2550 : 16) กล่าวว่า การนิ เทศเป็ น
กระบวนการที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ต้องดาเนิ นงานอย่างนิ เทศติดตาม
อย่างสม่าเสมอ ควรมีแผนในการพัฒนาโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารต้องเห็นความสาคัญของการนิ เทศภายใน
สนับสนุนการนิเทศของครู แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาด้านการนิเทศของสถานศึกษาใน
ศูนย์เครื อข่ายสามพญา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต1 นั้น สถานศึกษาควรดาเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตาม สร้างความตระหนักให้บุคลากร
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เห็นความสาคัญของกระบวนการนิเทศ การนิ เทศภายในมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
พัฒนางาน พัฒนาคน ประสานความสัมพันธ์ คิดหาแนวทางปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งเรื่ อง
การเรี ยนการสอน และผลที่ตามมาคือ ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ (จินดา รัตนอังกูร, 2541 : 25) ได้สรุ ปการ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารนิ เทศการศึ ก ษาว่า เป็ นเครื่ องมื อส าคัญยิ่งสาหรั บผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาที่ จะช่ วยให้ค รู
ประสบความสาเร็ จในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สามารถปรับปรุ งการจัดกิจกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ ครู ตอ้ งมีขวัญกาลังใจและ
ความมัน่ ใจที่ดี มีความภาคภูมิใจที่ประสบความสาเร็ จ มีการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิ สัย ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างถาวรและจะนาไปสู่ เป้ าหมาย
แห่งความสาเร็ จได้ในที่สุด ดังคากล่าวที่วา่ การจัดการที่ดีเป็ นกุญแจนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ
นิเทศที่ดีนาไปสู่ การจัดการที่ดี
กล่ า วโดยสรุ ป บทบาทหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในปั จจุ บ นั ซึ่ งเป็ นยุค ปฏิ รู ป
การศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการบริ หารจัดการ และ
นาการพัฒนาคุณภาพ และเป็ นผูน้ าทางในการจัดการศึกษาสร้างภาพพจน์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการให้ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน การสร้างความร่ วมมือในการทางาน การ
สร้างบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคี

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาเปรี ย บเที ยบแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
กรณี ศึกษาจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาการพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน

