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สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
Current Situations, Problems, and Guidelines for Academic
administration of Small Schools Under Khon Kaen Primary
Educational Service Area Office 1
เสาวนีย สุวรรณวงค1
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
โดยจําแนกตามตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางานประชากรในการศึกษาคนควา คือผูบ ริหารและครูขนาดเล็ก
ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 192 คน เครื่องมือที่
ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผานการทดสอบ
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 และแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูที่มีตอสภาพปญหาการบริหารงานดานวิชาการโดยใชสถิติ t -test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพปจจุบัน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการบริหารงานดาน
วิชาการ โดยรวมอยูใ นระดับ มาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สภาพปญหา พบวา ผูบ ริหารและครูผสู อนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาการบริหารงานดานวิชาการ
โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานมี่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ ริหารและครู ทีม่ ตี าํ แหนงหนาทีต่ า งกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 1 ที่มีประสบการณการทํางาน พบวา ผูบริหารและครูที่มีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
1
2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษา
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4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรูผลการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัดกิจกรรมเนน
ทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนดและวิจัยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกํากับติดตาม ใหขอเสนอแนะ ตอการประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาอยาง การนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดการนิเทศอยางสมํ่าเสมอ และสรางความ
ตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิเทศ
คําสําคัญ : สภาพปจจุบัน, ปญหาและแนวทางการพัฒนา, บริหารงานวิชาการ
Abstract
This Independent study was aimed to study Situation, Problems and Guidelines for
Academic Administration of Small School under Khon Kaen Primary Education Service Area 1,
classified by responsibility and work experience. Populations in the research were 192 principals and
novice teachers in Muang District Office, Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1,
academic year 2014. The instrument used in this study was a rating scale 5 levels tested for
reliability using the Cronbach’s Alpha Coefficient. The reliability value was 0.81, structured interviews,
and statistics which used for the data analysis were standard deviation means, t-test and F-test.
This Independent study results were as follows:
1. Current conditions: administrator and teachers’ opinions for current condition academic
administration. was at the high level. Considering each found the aspect with the highest average
was research to improve the quality of education and the aspect with the lowest average was
developing curriculum.
2. The administrator and teachers opinions for problem current condition academic
administration was at the high level. Considering each aspect found that the side with the highest
average was developing curriculum and the side with the lowest average was research to improve
the quality of education.
3. The comparison research of the administrators and teachers for different position which
has the opinions about the problems of academic administration. All aspects were not different
significantly statistically at .05. The comparison of the administrators and teachers of small schools
in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 with work experience found that the opinions
about the problems of academic administration, overall was not significantly differences at .05.
4. Guidelines for the Development of Academic Administration; The Curriculum Development
should analyze the learning outcomes that are consistent with the policy of the Primary
Educational Service Area Office mainly. At the same time, the activities which focused on thinking
procedure should be added, with emphasis on the event based regulatory of learning plan, and
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research updates, the curriculum development, internal quality assurance and standards of
education. Schools need to be monitored for quality assurance recommendations, and the standard
of education for development. For example Educational Supervision should be managed
consistently, and raising awareness for teachers and supervisors understand the involved processes.
Keywords : Current Situations, Problems and Guidelines, Academicadministration
บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนหนวยงานทางการศึกษาหลักที่มีภารกิจที่สําคัญ คือ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพตาม
เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตาม
มาตรฐานการเรียนรูข องหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่
เปนหนวยงานฝายปฏิบัติมีหนาที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
ทุกคนทีอ่ ยูใ นชวงการรับโอกาสทางการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแกน เขต 1 มีภารกิจในการบริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา ปจจุบันมีสถานศึกษากําหนดขนาดของ
โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษจํานวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญจาํ นวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
จํ า นวน 65 โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จํ า นวน 96 โรงเรี ย น
โดยโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 มีปญหาที่เดนชัดที่สุดคือครูไมครบชั้น
และจํ า นวนผู เรี ย นในแต ล ะชั้ น มี จํ า นวนน อ ยทํ า ให ค รู
ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายได
สังคมผูเรียนคับแคบการเรียนรูระหวางผูเรียนไมกวางพอ
ผู เรี ย นจึ ง มี ค วามจํ า กั ด ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ที่ ไ ม
สามารถเรียนรูไดทุกเรื่องสงผลใหการบริหารและการ
จัดการศึกษาของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 ยั ง ไม บ รรลุ
เปาประสงคที่กําหนดโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงาน
16

วิชาการซึ่งถือเปนงานหลักและเปนหัวใจสําคัญของการ
จัดการศึกษาและเมื่อพิจารณาถึงโรงเรียนขนาดเล็กดวย
แลวสถานการณยิ่งนาเปนหวงมากกวาโรงเรียนขนาดอื่น
เนื่ อ งจากขาดทรั พ ยากรทั้ ง บุ ค คล ทรั พ ยากรอื่ น ๆ
(สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น
เขต 1, 2557)
จากปญหาดังกลาวผูศึกษาคนควา จึงตระหนัก
และเห็นคุณคาทีจ่ ะศึกษา เพือ่ นําขอมูลไปเปนพืน้ ฐานและ
แนวทางการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ปรับปรุง สง
เสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และใหครู
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการบริหาร
งานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง
สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหาการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอ
เมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก น เขต 1 จํ า แนกตามตํ า แหน ง หน า ที่ แ ละ
ประสบการณการทํางาน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิ ช าการ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในเขตอํ า เภอเมื อ ง
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 1
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สมมุติฐานของการศึกษาคนควา
1. ผูบริหารและครู โรงเรียนขนาดเล็กในเขต
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกนเขต 1 ที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ แตกตาง
กัน
2. ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกนเขต 1ที่มีประสบการณตางกัน มีความคิด
เห็นตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ผูศึกษามุงศึกษา ขอบขายในการบริหารวิชาการ
จํานวน 8 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึ ก ษา การพั ฒ นาด า นการใช สื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและการสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการนิเทศการศึกษา
วิธีดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ตําแหนงหนาที่
ผูบริหาร
ครู
รวม

ประชากร
64
318
382

กลุมตัวอยาง
64
128
192

ระยะที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
กลุ ม เป า หมายในการศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนางานวิชาการ ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 1 จํานวน 3 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน
3 คน และครูจํานวน 3 คน รวม 6 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
2.1 แบบสอบถาม ตรวจสอบรายการและ
แบบมาตรสวนประมาณคา
2.2 แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
1) ผูศ กึ ษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2) ผูศ กึ ษานําหนังสือไปเก็บขอมูล ดวย
ตนเอง
3) ผูศ กึ ษาสงแบบสอบถามไปยังสถาน
ศึกษาทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง ดวยตนเอง และสงไปรษณียเ ปน
บางสวน
4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไป
วิเคราะหคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
1) ผูศ กึ ษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขอความความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2) ผูศ กึ ษานําแบบสัมภาษณเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามกลุมเปาหมายที่กําหนด
3) ผูศ กึ ษาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และสรุปขอมูลในการสัมภาษณ
4) ผูศึกษานําขอมูลจาการสัมภาษณ
มาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และค า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาคนควา
ระยะที่ 1 ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
1. สภาพปจจุบนั พบวา ผูบ ริหารและครูผสู อน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปจจุบนั การบริหารงานดาน
วิชาการ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ดานการวิจยั เพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สภาพปญหา พบวา ผูบ ริหารและครูผสู อนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานดาน
วิชาการ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ดานการพัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู ที่มีตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางาน
ตางกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน
ระยะที่ 2 ผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูผ ลการเรียนรูท ี่ สอดคลองกับนโยบาย
หลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัด
กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรู
ที่กําหนดและวิจัยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
สถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกํากับติดตาม ใหขอ
เสนอแนะ ตอการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการ
ศึกษา เพื่อการพัฒนาอยาง
3. การนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดการนิเทศ
อย า งสมํ่ า เสมอ และสร า งความตระหนั ก ให แ ก ค รู
และผูเกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิเทศ
อภิปรายผล
1. สภาพปจจุบัน การบริหารงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดาน
ทีม่ ปี ญ
 หามากทีส่ ดุ คือ วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และดานที่มีปญหานอยที่สุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันการผูบริหาร
นั้นมีนโยบายในการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ดําเนินการดานการวิจยั มากยิง่ ขึน้ ทําใหการปฏิบตั ิ
งานในดานการวิจยั มากยิง่ ขัน้ ตามไปดวย ซึง่ ผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจยั ของ งามจิตต ภูพ มุ (2552) ไดศกึ ษา
เรือ่ ง ภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ผลการ
วิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ ตามความคิด
เห็นของครูผูสอน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับ
และสอดคลองกับงานวิจยั ของ วันชัย พงสุพนั ธ และคณะ
(2553) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3ผลการวิจยั พบวาผูบ ริหารสถานศึกษา
และครู ผู ส อนมี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ อนุยา อินทรมงั่ (2551) ไดศกึ ษาเรือ่ ง สภาพ
และป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของข า ราชการครู
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จั ย พบว า สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพ
มหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
2. สภาพปญหา การบริหารงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่
มี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
และดานทีม่ คี า เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ดานการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะในป จ จุ บั น
องคประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ และเปนหัวใจของการจัดการศึกษา
คือหลักสูตรซึ่งการศึกษา ซึ่งในปจจุบันไมสําเร็จลุลวงไป
ได ต ามที่ กํ า หนด ไม มี ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพเท า ที่ ค วร
การศึกษายอมขึน้ อยูก บั คุณภาพของหลักสูตรและหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ ยอมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูความสามารถ
และพัฒนาการที่ดี ซึ่งผลการเรียนของไทยยังตกตํ่าอยูใน
ปจจุบันนี้ เกิดจากประเทศไทยยังประสบปญหาดาน
หลักสูตรสถานศึกษาอยูม ากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของ รัศมี พระชัยศรี (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปญหา
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และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครู
สะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครูกระทรวงศึกษาธิการผล
การวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัย
ครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครูกระทรวงศึกษาธิการ
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Agthe (2009) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
รับรูบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูส อนในงานวิชาการ ผลการวิจยั พบวา ผูบ ริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการสอน
ตองทําเปนคณะโดยใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน
ผูบ ริหารสถานศึกษา ทําหนาทีบ่ ริหารงานอืน่ ๆ มากเกินไป
ควรใหความสําคัญในการบริหารหลักสูตรใหมากขึ้น
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารและ
ครู ข องโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในเขตอํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต
1 ทีม่ ตี าํ แหนงหนาทีต่ า งกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน
ทางสถิตที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1
ที่มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
จึงสงผลใหผบู ริหารและครู ทีม่ ตี าํ แหนงหนาทีแ่ ตกตางกัน
มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วีรวัฒน พันธุคง (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
การเปรียบเทียบ จําแนกตามตําแหนงและประสบการณ
พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงาน
วิ จั ย ของ วั ช ระ ขั น ธสมบั ติ (2553) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ คี รู
ไมครบชัน้ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
ตําแหนงหนาทีป่ จ จุบนั พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05 เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางาน
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Martellaro (2012) ไดศึกษาเรื่องความ
สัมพันธของโรงเรียนทีม่ ผี ลสําเร็จทางวิชาการใหรฐั แม็กซิโก
ผลการศึกษาพบวาถึงแมสหสัมพันธทพี่ บตามแบบเพียรสนั
ว า มี แ นวโน ม จะบ ง ชี้ ถึ ง ความสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ
การดํ า รงตํ า แน ง ตํ า แหน ง และขนาดของโรงเรี ย นของ
โรงเรี ย นจะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินท สามะณี (2556)
ไดศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เขต 27 ผลการศึกษา
พบวา ผูบ ริหารโรงเรียน และหัวหนางานวิชาการทีม่ ขี นาด
โรงเรียนที่ตางกัน เห็นวาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาดานการนิเทศการศึกษา
และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาแตกตาง
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
ที่มีประสบการณการทํางาน พบวา ผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตอํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน ทัง้ นี้
อาจเปนเพราะวาในปจจุบนั สถานศึกษาตางๆ มีนโยบาย
เรงรัดพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา ทําใหครูผูสอน
และผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
งานวิชาการ ซึ่งถือเปนงานที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา
ผูบ ริหารและครูผสู อนจึงใหเวลางานวิชาการมากกวาดาน
อื่นๆ ประกอบกับนโยบายการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 ได รั บ
มอบหมายใหโรงเรียน ดําเนินพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และมีการประเมินผลการศึกษาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
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สงผลใหทั้งผูบริหารและครูไมวาจะมีประสบการณการ
ทํางานตางกันมีสภาพปญหาดานงานวิชาการไมแตกตางกัน
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชัญญาพงษชยั ธนีนาฎ ณ สุนทร
และภัทรพล มหาขันธ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและ
แนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระบุรีเขต 2 พบวานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
สรุ ป ได ดั ง นี้ 1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาควร
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูที่ สอดคลอง
กั บ นโยบายหลั ก ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
2.การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม ให ข อ เสนอแนะ
ตอการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพือ่ การ
พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง 3.การนิ เ ทศการศึ ก ษา ควรมี
การจัดการนิเทศอยางสมํา่ เสมอ และสรางความตระหนัก
ให แ ก ค รู แ ละผู เ กี่ ย วข อ งเข า ใจกระบวนการนิ เ ทศ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณศมน ลี้จินดา (2553)
ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเทศบาลนครสวรรค พบวา
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค มีดังนี้ดานการบริหาร
หลั ก สู ต ร ด า นการบริ ห ารการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลการเรียน ดานการบริหารการนิเทศภายในและ
การพัฒนาบุคลากร ดานการบริหารโครงการทางวิชาการ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ
ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554) ไดศึกษาเรื่อง
ป ญ หาและแนวทางแก ไขการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
แนวทางแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใชควรจัดอบรมหรือสัมมนาใหผูที่
มีสว นเกีย่ วของทัง้ ผูบ ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
และจัดหาคูม อื รวมทัง้ ติดตามประเมินใหความรูค วามเขาใจ
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ทุกระยะ และดานการวัดและประเมินผล ควรจัดอบรมให
ครูมคี วามรูค วามเขาใจในการวัดและประเมินผลตลอดจน
จัดหาหนังสือคูมือการวัด และประเมินผลและพัฒนา
โปรแกรมชวยในการวัดและประเมินผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควา
1.1 ดานการพัฒนา ควรวิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรูผ ลการเรียนรูท ี่ สอดคลองกับนโยบายหลักของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัดกิจกรรม
เนนทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนด
1.2 ด า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
มาตรฐาน โรงเรียนตองมีการกํากับติดตาม ใหขอเสนอ
แนะตอการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 การนิเทศ ควรมีการจัดการนิเทศอยาง
สมํ่ า เสมอ และสร า งความตระหนั ก ให แ ก ค รู แ ละ
ผูเกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิเทศ
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยประสานความรวมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ
2.2 ควรมีการศึกษาถึงความตองการพัฒนา
ตนเองของครูผูสอนในดานการสอน ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาของนักเรียน
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพป ญ หาในการ
บริหารงานวิชาการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2.4 ควรศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของโรงเรี ย นขนาดกลาง
ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ
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