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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) พัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วิช าการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจำเป็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 14 คน ครูผู้สอน
จำนวน 185 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100 คน โรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวม 299 คนได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทาง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน
9 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางซึ ่ ง ประเมิ น โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ ำนวน 5 คน สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของแนวทางการบริห ารงาน
*
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วิช าการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความต้องการจำเป็นข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และข้อที่มีค่า
น้อยที่สุด คือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 29 แนวทาง ผลการประเมิน พบว่า องค์ประกอบของ
แนวทางมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง, การบริหารงานวิชาการ, การมีส่วนร่วม

Abstract
The purposes of the research article were 1) to investigate the current
situations, desirable situation and needs of participatory academic administration
for small – size schools under the secondary Educational service area office 25,
2) to develop the guidelines of participatory academic administration for small –
size schools under the secondary Educational service area office 25. The study
divided into 2 phases as follows. Phase 1 was the study related to the current
situations, desirable situation and needs, the sample was 229 consisted of school
administrators, teachers and the committee of basic Education of small – size
schools who were selected by stratified random sampling. The instrument used
was the questionnaire. Standard deviation and PNI modified were used to analyze
the data. Phase 2 was the development of the guidelines . There were 9
participants consisted of school administrators, heads of academic department
and the chairperson of the committee of basic Education who suggested the
guidelines. The instruments used comprised of the interview questions and the
evaluation form of the appropriateness and possibility which evaluated by 5
experts. The data were analyzed by using percentage, mean and standard
deviation. The results of the study revealed that; 1) The current situations of
participatory academic administration for small – size schools under the
secondary Educational service area office 25shown that overall rated in more
level. The desirable situations shown that overall rated in more level. The needs
of participatory academic administration for small – size schools shown that the
most needed was learning process development and the least was research for
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educational development respectively. 2 ) The guidelines of participatory
academic administration for small – size schools under the secondary
Educational service area office 25 revealed that there were 7 elements and 29
guidelines. The results of the guidelines evaluation shown that element of the
guidelines were appropriated and possible rated in the most level.
Keywords: Guidelines Development, Academic Administration, Participatory

บทนำ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะให้องค์กรของสังคมทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา และให้มีการกระจายอำนาจการจัดการศึก ษามาที่เขตพื ้ น ที่
การศึกษา และสถานศึกษามีอำนาจอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของตนเอง
มากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน่าจะ
เกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้ชิด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียนมากที่สุด กระบวนการบริหารจัดการจึงต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาหรือ
คุณภาพของนักเรียนจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ได้กำหนดให้มีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยหวังว่าเมื่อมีการกระจายอำนาจออกจาก
กระทรวงไปแล้ว ขั้นตอนการบริหารจะน้อยลง เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจแต่ละเรื่องจะสั้นลง
ดังนั้นสถานศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดจะต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วม ให้ทุกคนทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายหลัก คือนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
กล่าวคือมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข (รุจิร์ ภู่สาระ และ
จันทรานี สงวนนาม, 2545) ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยปฏิบัติงานจึงต้องมีการ
กำหนดหลั ก การและแนวทางในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ซึ ่ ง สำนั ก งานปฏิ รู ป
การศึกษา ได้แบ่งงานบริหารเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคลงานงบประมาณ
และงานบริหารทั่วไป โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาดำเนิน การโดยอิส ระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้ องกับความต้องการของผู้เ รี ย น
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545)
สำนั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 เป็ น หน่ ว ยงานที ่บ ริ ห ารและ
จัดการศึกษาให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีภารกิจเร่งด่วน
ในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งด้านคุณภาพของสถานศึกษาและด้านครูบุคลากรทางการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนิน งานด้านวิช าการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ยังประสบปัญหาด้านงานวิชาการเนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น มีครู
ไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาของ
สถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึ กษา ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
บริการงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การพั ฒ นาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึง ปัญหาของ
การบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมเข้ามามีบทบาทให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงาน
วิชาการและใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพั ฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในการนำผลการวิจัยใช้ให้
เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) โดย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
1. ประชากร ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 50 คน ครูผู้สอน จำนวน 838 คนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 450 คนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 25 รวม 1,338 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 14 คน ครูผู้สอน จำนวน 185 คน
และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน จำนวน 100 คนในโรงเรียนขนาดเล็ ก สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวม 299 คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
กำหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จำนวน 42 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกราย
ข้อของสภาพปัจ จุบ ัน อยู่ร ะหว่าง 0.32 ถึง 0.88 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของสภาพที่พึง
ประสงค์อยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.91 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.93
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจัดส่งไป
ยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยได้กำหนดรหัสของแบบสอบถามทุกชุดก่อนจัดส่งไปยัง
สถานศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและมีผู้ช่วยเหลือจัดส่ง แล้วนัดหมาย
เพื่อขอรับคืนด้วยตนเองและด้วยผู้ช่วยเหลือ ภายในเวลา 2 สัปดาห์ หลังการจัดส่งโดยผู้วิจัย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 299 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ทุกฉบับ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
5.2 วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามสภาพปั จ จุ บ ั น สภาพพึ ง ประสงค์ ข องการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 195

5.3 วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานวิชาการแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อจัดลำดับความสำคัญ (Modified Priority Needs Index: PNImodified)
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็น
6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริ หารงานวิ ชาการแบบมีส ่ วนร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
หัวหน้างานวิชาการและประธานคณะกรรมการสถานศึ กษาในโรงเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) จำนวน 3 แห่งจากโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมจำนวน 9 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่ วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา จำนวน
5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสั ม ภาษณ์ โ รงเรี ย นที ่ ม ี แ นวทางปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ( Best Practices)
ที่พัฒนาขึ้นตามขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
2.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ จ ั ด เตรี ย มเครื ่อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ส ัม ภาษณ์แ ละขอหนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามวันเวลาที่ได้
นัดหมายไว้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก
3.2 ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ จ ั ด เตรี ย มเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ป ระเมิ น และขอหนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอ
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ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน
5 คน ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จำนวน 3 โรงเรียน มาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อสรุปใจความสำคัญและนำเสนอเป็นความเรียงเพื่ อใช้เป็นข้อมูลใน
การร่างแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
4.2 นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
การแปลความหมายของคะแนน
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของ
แนวทางการบริห ารงานวิ ช าการแบบมี ส ่ว นร่ ว มสำหรั บ สถานศึ กษาขนาดเล็ก สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของแนว
ทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
การบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผลและประเมินผล
4. การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
5. การนิเทศการศึกษา
6. การแนะแนวการศึกษา
7. การพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
รวม

สภาพปัจจุบัน
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

สภาพที่พึงประสงค์
̅
𝒙

S.D.

แปลผล

ความต้องการจำเป็น
PNImodified

ลำดับ

3.68 0.88 มาก
3.62 0.93 มาก
3.59 0.91 มาก

4.53 0.56 มากที่สุด
4.60 0.56 มากที่สุด
4.53 0.63 มากทีส่ ุด

0.231
0.271
0.262

5
1
2

มาก
3.58 0.88
3.51 0.91 มาก
3.58 0.84 มาก

มาก
4.37 0.58
4.36 0.65 มาก
4.49 0.56 มาก

0.221

7

0.242
0.237

3
4

3.58 0.96 มาก

4.43 0.60 มาก

0.225

6

3.59 0.90 มาก

4.47 0.59 มาก

0.245
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จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ
สถานศึกษา ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาแต่ล ะองค์ป ระกอบ พบว่า ด้านการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึก ษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษาและด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา และด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ความต้องการจำเป็น ข้อ ที่ มีค่ ามากที่ส ุด คือ ด้านการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
ความเหมาะสม
แนวทางการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.85 0.25
มากทีส่ ุด
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.96 0.09
มากทีส่ ุด
3. การวัดผลและประเมินผล
4.96 0.09
มากทีส่ ุด
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.95 0.11
มากทีส่ ุด
5. การนิเทศการศึกษา
4.87 0.30
มากทีส่ ุด
6. การแนะแนวการศึกษา
5.00 0.00
มากทีส่ ุด
7. การพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
4.87 0.18
มากทีส่ ุด
สถานศึกษา
รวม
4.92 0.15 มากที่สุด

̅
𝒙
4.76
4.84
4.76
4.45
4.67
4.85

ความเป็นไปได้
S.D.
แปลผล
0.31
มากที่สุด
0.36
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.71
มาก
0.63
มากที่สุด
0.34
มากที่สุด

4.67

0.60

4.71

0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดั บมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ
ของการบริ ห ารงานวิ ช าการมาเป็ น อั น ดั บ แรก จึ ง ทำให้ ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาศิริ คูนาคำ ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่าสภาพ
ปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ประภาศิริ คูนาคำ, 2558)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ แก่นจันทร์ ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต
3 พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (กมลรัตน์ แก่นจันทร์,
2560) และสอดคล้องกับงานวิจัย อัตพร อุระงาม ได้ศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การวัดผลและประเมินผล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ด้านการนิเทศ
การศึกษา (อัตพร อุระงาม, 2560)
ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นการวัด ผลและประเมิ นผลอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
ส่วนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว
การศึกษา และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการและความคาดหวังในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 39 ที่กำหนดให้มีกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
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การศึกษาทั้ง 4 ด้านคือวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทั่วไป ไปยังสถานศึกษามากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้
สถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการจั ด การศึ ก ษา ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ สุ ท ธิ ร า
เกษมราษฎร์ ที ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษา การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของครู โ รงเรี ย นกลุ่ ม
บางละมุง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (สุทธิรา เกษมราษฎร์ , 2559) สอดคล้องกับ ปาริชาติ สุนทร ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทั้ง 7 ด้านภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ปาริชาต สุนทร, 2560) และ
สอดคล้องกับ อัตพร อุร ะงาม ที่ได้ศึกษาการพัฒ นาแนวทางการบริห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (อัตพร อุระงาม,
2560)
ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นของแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า
ข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนากระบวนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งในปัจจุบันการจัด
กระบวนการเรียนรู้ จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด
ของผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์
โคตรสมบัติ ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 (พัชรินทร์
โคตรสมบัติ , 2558) สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธ รรม ที่ได้ศึกษา เรื่อง
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม, 2560) และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ กตัญญุตา เจริญถนอม ที่ได้ศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด 1 ซึ ่ ง ผลการวิ จ ั ย พบว่ า การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของการแนวทางการบริหารงานวิ ชาการในสถานศึกษา
(กตัญญุตา เจริญถนอม, 2560)
2. การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่ามีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ
29 แนวทาง ความเหมาะสมของแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการแบบมี ส ่ ว นร่ว มสำหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่ส ุด คือ ด้านการแนะแนวการศึกษา รองลงมามีเท่ากัน 2 ด้านคือ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนความเป็นไปได้ของแนวการบริหารงาน
วิช าการแบบมีส่วนร่วมสำหรับ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ด้าน ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่ส ุด คือด้านการแนะแนวการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยนำผลการศึกษาจากระยะที่ 1 สภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มาผนวกกับ ระยะที่ 2 (การศึกษาโรงเรีย นที ่มี แนวทางปฏิ บัต ิท ี่ด ี) ซึ่งเป็นการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วทำการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจัดทำเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการสร้างแนวทางมีการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และการ
สร้างแนวทางซึ่งเป็นไปตามกระบวนการวิจัย อีกทั้งกระบวนการต่าง ๆ ก่อนที่จะได้มาซึ่ง
แนวทางที่ส มบูร ณ์ ได้ผ ่านการตรวจสอบจากผู้ท รงคุณวุฒ ิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ มี ความรู ้ แ ละ
ความสามารถในด้านการบริห ารงานวิช าการที่มี ประสิทธิผ ลของสถานศึก ษาเป็น อย่ า งดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย ไทยกรรณ์ ที่ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่า รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการงาน
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วิ ช าการสำหรั บ โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (อุทัย
ไทยกรรณ์, 2558) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม ที่ได้ศึก ษา เรื่องการ
พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยปรากฏว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
การบริห ารงานวิช าการ มีความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพปัจจุบั นในการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพพึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม, 2560)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ29
แนวทางได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 5 แนวทาง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
มี 5 แนวทาง การวัดผลและประเมินผลมี 5 แนวทาง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มี 4 แนวทาง การนิเทศการศึกษามี 3 แนวทาง การแนะแนวการศึกษา มี 4 แนวทาง และ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 3 แนวทาง จากการ ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการ
จำเป็นข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการนำไปใช้ 1) ผลการจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนารวมถึงแสวงหานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 2) ควรใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเน้นการบริหารแบบบูรณาการ 3) ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมมีการกำหนดและวางแผนนโยบายตลอดจนดำเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 2) ควรศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็กโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเน้นการบริหารแบบบูรณาการ
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