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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก จังหวัดสระแก้ว และ 3) เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารครูวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 125 โรงเรียน จ านวน 262 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของทาโร ยามาเน่ เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัด
สระแก้ว แบ่งออกเป็น 2 เขต ใช้วิธีการจับสลาก โดยเขียนชื่อโรงเรียนแต่ละเขต จับสลากตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเทียบตามอัตราส่วน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 262 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  
แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก, แบบสรุปการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า  

1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว มี 7 
องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้  

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้  

3. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้วโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.26 ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40 และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.15 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนารูปแบบ  การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็ก 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) analyze the compositions of the 

academic administration of the small schools in Sakaew province, 2) to develop the 
model of  the academic administration of  the small schools in Sakaew province and 
3) the quality evaluation of the  model of  the academic administration of  the small 
schools in Sakaew province.  The sample were the administrators, academic teachers 
and teachers in the small schools in Sa Kaeo province, consisted of 125 schools with 
262 people. Defining the sample groups using the method of the Taro Yamane, 
stratified random sampling to define the study area in Sakaew province by dividing 
into 2 areas by drawing the samples from writing the school names in each area and 
drawing the samples as the samples number that obtained from the comparison by 
ratio, The instruments used in this research were the questionnaires about the 
opinions of the significance level of the academic administration of the small schools 
with the discuss group summary (Focus group) of the compositions of the academic 
administration of the small schools in Sakaew province and the quality evaluation of 
the academic administration of  the small schools in Sakaew province. The statistical 
data used for the analysis were the frequency, mean, standard deviation 
compositions analysis were the survey analysis and Exploratory Factor Analysis. The 
results had found that:  

1. The compositions of the model of the academic administration of the 
small schools in Sakaew province consisted of 7 compositions   38 indicators.  

2. The model of the academic administration of the small schools in Sakaew 
province consisted of 7 compositions 54 indicators.  

3. Results of the quality evaluation of the development model of the 
academic administration of the small schools in Sakaew province, overall were 95.27 
percent, considering individual aspect had found that the appropriate aspect were at 
the high level of 95.26 percent, the possibilities were at the high level of 95.40 
percent, and the advantages were at the high level of 95.15 percent. 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาคน เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาเป็นกระบวนการให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ การสร้างจิตส านึก การเพิ่มพูนทักษะ การอบรมปลูกฝังค่านิยมการสืบทอดศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของสังคม รวมทั้งการพัฒนาความคิด เพ่ือให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยม
ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 1) 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ก าหนดให้สถานศึกษาแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก: 32) แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาเป็น 4 งาน คือ งานการบริหาร
วิชาการ งานการบริหารงบประมาณ งานการบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป งานวิชาการถือว่า
เป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการท้ังสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร 
การน าหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทาง
วิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  (จีรวิทย์  
มั่งคงวัฒนะ (2558) การบริหารงานวิชาการนับว่า มีบทบาทส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการบริหารงานโรงเรียน งานวิชาการยังเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ การบริหารงานด้านวิชาการเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเป็นหัวใจส าคัญ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ได้ตามเป้าหมาย และความคาดหวังของหลักสูตร (ชัญญา  พงษ์ชัย และคณะ, 2554 : 33)    

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  
จ านวน 31,821 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก13,915โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.73 ของ
โรงเรียนทั้งหมด และในจ านวนนี้เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กมาก มีนักเรียนต่ ากว่า 60 คนลงมา ถึง 
1,766 แห่ง (นิภา แย้มวจี, 2558) และจากสภาพการจัดการศึกษาประจ าปี 2557 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ทั้งสองเขตพ้ืนที่มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 269  
โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1- 120 คน จ านวน 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.72  
ของโรงเรียนทั้งหมด จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  
จังหวัดสระแก้ว พบว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ต่ ากว่าเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว อยู่มาก และมี
แนวโน้มลดลงเมื่อตรวจสอบ พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กมีหลาย
องค์ประกอบยากที่โรงเรียนขนาดเล็กจะท าได้ครบตามที่กระทวงก าหนดไว้ 17 องค์ประกอบ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 7) และมีบางองค์ประกอบที่โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถท าได้หรือท า
ได้ยาก ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้ของนักเรียนต่ ามีหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านหลักสูตร ครูไม่
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูไม่มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนสนใจ ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม ครูไม่สอนตามแผนการเรียนรู้ ครูไม่ครบชั้น ครูสอนควบ 2 
ชั้น ภาระงานอ่ืนของครูมากกว่างานสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช้สื่อประการจัดการเรียนการ
สอน สื่อไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการและเนื้อหา ไม่มีการพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนให้เป็นรูปธรรม ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงสื่อที่เป็นเทคโนโลยี ด้านการวัดและ
ประเมินผล ครูไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับนักเรียน เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผลไม่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ไม่มีการวิเคราะห์ผลหลังจากการประเมิน
มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน ด้านการนิเทศ ผู้บริหารไม่มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครู หรือมีการนิเทศแต่ไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ครูไม่มีการนิเทศติดตามงานที่
มอบหมายให้กับนักเรียน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน หนังสือ หรือแบบเรียนที่ใช้ที่สอดคล้อง
กับความต้องการและเนื้อหาวิชา หนังสือบางเล่มเนื้อหามากเกินไป หรือน้อยเกินไป บางเล่มยากที่จะ
ท าความเข้าใจ เป็นต้น   

ดังนั้น ปัญหาของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว ได้พยายามแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ผลการด าเนินการก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรู้ของนักเรียนก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพนั้นจะต้องมีกระบวนการที่ต้องใช้การประสาน ความร่วมมือด้วยกัน
หลายฝ่าย หน่วยปฏิบัติการที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจะต้องอาศัย
ระบบการบริหารจัดการที่ดี กระบวนการส าคัญที่จะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการได้ดีนั้นคือ          
การบริหารวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (คัมภีร์ สุดแท้, 2553 : 1) จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้
ผู้บริหาร ครู และผู้ที่ เกี่ยวข้องน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กไปใช้ 
บริหารงานวิชาการ ในด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาประเทศชาติให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และเพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
และบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
สระแก้ว 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว 
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3. เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
สระแก้ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
          ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้ว 

1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่เป็นแบบอย่างได้และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการจากการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ ได้กรอบแนวคิดในการสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น  
          2. สร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสระแก้ว และน าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
ท่านตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม
ปฏิบัติการ (IOC: Index of item objective congruence) 
          3. น าแบบสอบสอบที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 30 คน ที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง  
           4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมฤทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient method)   
         5. แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสระแก้วให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 262 คน  
           6. เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor analysis) ในการหาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว          

ระยะที่  2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว 
1. จัดท าฉบับร่างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วโดยสร้างจาก

กรอบแนวคิด ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจาก
ระยะที่ 1 และจากวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor analysis) มาสร้างเป็นฉบับร่างของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว            

2. ผู้วิจัยได้จัดส่งฉบับร่างของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
สระแก้วให้ผู้เชี่ยวชาญก่อนล่วงหน้า 2 อาทิตย์ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
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3.  ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตรวจสอบฉบับร่างของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วโดยวิเคราะห์เนื้อหา มาสรุปจากข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 องค์ประกอบ 38 ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน และสรุปผล
จากการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่ม  

4. น าผลสรุปของการสนทนากลุ่ม ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน มาปรับปรุง ฉบับร่างรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และจัดท ารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพ 
ในระยะต่อไป 

ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้ว เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้ว 

1. น าแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผ่าน
กระบวนการประเมินคุณภาพ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ 
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 100 คน   

2.  ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพ มาหาค่าร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่า IOC แล้ว
พิจารณาข้อค าถามมาค านวณหาค่าร้อยละแล้วน าปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วน าปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้ว 

1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
67.6 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.8 อยู่ในต าแหน่งครูวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 
48.1 และมีอายุระหว่าง 41ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 85.5     

1.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว มี 7 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้   

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว 
จากการสัมมนากลุ่ม (Focus group ) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วได้ 7 องค์ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
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1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มี 16 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ มี 6 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 4 การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 4 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษามี 5 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบที่ 6 การตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 การส่งเสริม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 5 ตัวบ่งชี้  

3.  ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สระแก้ว 

ครูและผู้บริหารประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดสระแก้ว ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ ดีมาก  
โดยภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.26 ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 95.40 ด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.15 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว มี 7 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งจากการหาองค์ประกอบดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และ
องค์ประกอบที่ 5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์  สุดแท้ (2553 : 181) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย  ซึ่งองค์ประกอบที่
สอดคล้องกันได้แก่ องค์ประกอบที่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4) การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 6) การพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยี
เพ่ีอการศึกษา และ องค์ประกอบที่ 15) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ ไป
สอดคล้องกันในองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ส่วนองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกันทั้งนี้เนื่องจาก 
งานวิจัยของคัมภีร์ สุดแท้ได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เพียง 1 โรงเรียน และใช้ผู้ประเมิน
รูปแบบเพียง 15 คนเท่านั้น ซึ่งอาจจะท าให้ผลการประเมินคาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้องค์ประกอบทั้ง 
7 องค์ประกอบและ 38 ตัวบ่งชี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร  เจริญสุข (2552 : 210-211)   
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ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้
องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 องค์ประกอบหลักและ 15 
องค์ประกอบย่อย 88 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  3) การนิ เทศการศึกษา 4) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อยู่ในระดับ มากทุกตัวบ่งชี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีคะแนนสูงสุด คือ การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ     
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนสูงสุด คือ การ
จัดการให้ครูใช้วิธีการสอนหลากหลายให้ครูพัฒนาตนเอง และ การนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้งานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนสูงสุด คือ การก าหนดนโยบาย
การนิเทศภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้งานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนสูงสุด คือ การทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้มีผลการ
ทดสอบของโมเดลพบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วน
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่สอดคล้องกันทั้ งนี้ เนื่องจากงานวิจัยของประยูร  เจริญสุข ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจาก งานวิจัยของประยูรได้ด าเนินการเพียง 2 ระยะเท่านั้น คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการ 
และระยะที่สอง คือ การทดสอบเพ่ือยืนยันตัวบ่งชี้งานวิชาการซึ่งกระบวนการวิจัยอาจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างใช้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งอาจจะมี
ความคิดไม่หลากหลายในมุมมองของผู้บริหารที่ไม่ใช้ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งอาจจะไม่ทราบปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้

2. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก จังหวัดสระแก้ว ที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มได้ 7 องค์ประกอบ 54 ตัว
บ่งชี้ สอดคล้องกับ เพชริน  สงค์ประเสริฐ (2550 : 45) ได้สรุปขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ คือ    
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดประเมินผลและ
การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ีอการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การ
แนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10)  การส่งเสริมด้าน
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนี้  7 องค์ประกอบและ 54 ตัวบ่งชี้ ยังสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 7) ที่ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ 17 ด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สจีวรรณ ทรรพวสุ และไสว ศิริทองถาวร (2555 :81) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา 
กระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการจัดการคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า    
1) ผลการออกแบบกระบวนการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีกระบวนการด าเนินงานบริห ารงาน
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วิชาการ (กระบวนการสร้างคุณค่า) ประกอบด้วย กระบวนการย่อย ได้แก่ กระบวนการวางแผนงาน
วิชาการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน และกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารงานวิชาการ (กระบวนการสนับสนุน) 4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนิเทศการศึกษา 
กระบวนการแนะแนวนักเรียน กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชนและองค์กรภายนอก ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
คุณภาพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม PDCA มีดัชนีคุณภาพ และกิจกรรมการปฏิบัติงานที่
ควบคุม เพ่ือการบรรลุผลตามดัชนีวัดคุณภาพทุกขั้นตอน   

3. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว ครูและผู้บริหารประเมินคุณภาพของมีรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก      
คิดเป็นร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 95.26  ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40 ด้าน
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.15 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนง
ลักษณ์  เรือนทอง (2550 : 164-165) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 8 มี
ความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยของเพชริน สงค์ประเสริฐ (2550 : 191-199) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการบริหารเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการบริหารเป็นทีม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการบริหารเป็นทีม ในสถานศึกษ าขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก หลังจากการทดลอง ยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีม 4 
องค์ประกอบ ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ ยังสอดรับกับ
งานวิจัยของ คัมภีร์  สุดแท้ (2553 : 181) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และผลการ
ประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความมีประโยชน์ของรูปแบบโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสระแก้ว ผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการสัมมนาอภิปรายกลุ่มย่อย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ        
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การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การปฏิบัติได้
จริงทุกขั้นตอนอย่างดี เมื่อน ามาประเมินคุณภาพด้านความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้วจึงปรากฏเช่นนี้  
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