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บทคัดยอ

 การศกึษาคนควาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหา และแนวทางการพฒันาการบรหิารงาน

วิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
โดยจาํแนกตามตาํแหนงหนาที ่และประสบการณการทาํงานประชากรในการศกึษาคนควา คอืผูบรหิารและครขูนาดเลก็
ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 192 คน เคร่ืองมือที่

ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผานการทดสอบ

หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 และแบบสัมภาษณ
แบบมโีครงสราง สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู คอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรียบเทยีบความคดิเหน็

ของผูบริหารและครูที่มีตอสภาพปญหาการบริหารงานดานวิชาการโดยใชสถิติ t -test และ F-test

 ผลการศึกษาพบวา
 1. สภาพปจจุบัน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการบริหารงานดาน

วชิาการ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมคีาเฉลีย่สงูสุด คอื การวจิยัเพือ่พัฒนาคณุภาพ

การศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.  สภาพปญหา พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานดานวิชาการ 

โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานมี่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบรหิารและครู ทีม่ตีาํแหนงหนาทีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 1 ที่มีประสบการณการทํางาน พบวา ผูบริหารและครูที่มีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษา
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 4.  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะหมาตรฐาน

การเรียนรูผลการเรียนรูที่สอดคลองกับนโยบายหลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัดกิจกรรมเนน

ทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนดและวิจัยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกํากับติดตาม ใหขอเสนอแนะ ตอการประกันคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาอยาง การนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดการนิเทศอยางสม่ําเสมอ 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, 

classifi ed by responsibility and work experience. Populations in the research were 192 principals and 

novice teachers in Muang District Offi ce, Khon Kaen Primary Educational Service Area Offi ce 1, 

academic year 2014. The instrument used in this study was a rating scale 5 levels tested for 

reliability using the Cronbach’s Alpha Coeffi cient. 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 

signifi cantly statistically at .05. The comparison of the administrators and teachers of small schools 

in Khon Kaen Primary Educational Service Area Offi ce 1 with work experience found that the opinions 

about the problems of academic administration, overall was not signifi cantly 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 Offi ce 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

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปนหนวยงานทางการศึกษาหลักที่มีภารกิจที่สําคัญ คือ 

การจดัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถงึและมคีณุภาพตาม

เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตาม

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่

เปนหนวยงานฝายปฏิบัติมีหนาที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงในการจัดและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ

ทกุคนท่ีอยูในชวงการรบัโอกาสทางการศกึษา (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1 มภีารกจิในการบริหารเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

และสถานศึกษา ปจจุบันมีสถานศึกษากําหนดขนาดของ

โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษจํานวน 2 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญจาํนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง

จํานวน 65 โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 96 โรงเรียน 
โดยโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแกน เขต 1 มีปญหาที่เดนชัดที่สุดคือครูไมครบชั้น 

และจํานวนผูเรียนในแตละช้ันมีจํานวนนอยทําใหครู
ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายได 

สังคมผูเรียนคับแคบการเรียนรูระหวางผูเรียนไมกวางพอ 

ผูเรียนจึงมีความจํากัดในการพัฒนาการเรียนรู ที่ไม

สามารถเรียนรูไดทุกเร่ืองสงผลใหการบริหารและการ

จัดการศึกษาของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ยังไมบรรลุ

เปาประสงคที่กําหนดโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงาน

วิชาการซ่ึงถือเปนงานหลักและเปนหัวใจสําคัญของการ

จัดการศึกษาและเม่ือพิจารณาถึงโรงเรียนขนาดเล็กดวย

แลวสถานการณยิ่งนาเปนหวงมากกวาโรงเรียนขนาดอ่ืน

เนื่องจากขาดทรัพยากรทั้งบุคคล ทรัพยากรอื่นๆ 

(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 1, 2557)

 จากปญหาดังกลาวผูศึกษาคนควา จึงตระหนัก

และเห็นคณุคาท่ีจะศกึษา เพือ่นาํขอมลูไปเปนพืน้ฐานและ

แนวทางการกาํหนดนโยบาย วางแผนพฒันา ปรบัปรงุ สง

เสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และใหครู

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการบริหาร

งานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง 

สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหาการ

บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอ
เมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1 จําแนกตามตําแหนงหนาที่และ

ประสบการณการทํางาน

 3.  เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารงาน

วิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

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 การประกันคณุภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาดานการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและการสงเสริมใหมี

แหลงเรียนรู และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และการนิเทศการศึกษา

วิธีดําเนินงานวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ระยะที่ 1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ

ตําแหนงหนาที่ ประชากร กลุมตัวอยาง

ผูบริหาร 64 64

ครู 318 128

รวม 382 192

  ระยะที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ

  กลุมเปาหมายในการศึกษาแนวทางการ

พฒันางานวชิาการ ไดแก โรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตอาํเภอเมอืง

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

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) ผูศกึษาขอหนังสอืจากบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล

   2)  ผูศกึษานาํหนงัสอืไปเกบ็ขอมลู ดวย

ตนเอง

   3)  ผูศกึษาสงแบบสอบถามไปยังสถาน

ศกึษาท่ีเปนกลุมตวัอยาง ดวยตนเอง และสงไปรษณียเปน

บางสวน 

   4)  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไป

วิเคราะหคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
   1) ผูศกึษาขอหนังสอืจากบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อขอความความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล

   2)  ผูศกึษานาํแบบสมัภาษณเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามกลุมเปาหมายที่กําหนด 

   3) ผูศกึษาเกบ็รวบรวมขอมลูจากเอกสาร
และสรุปขอมูลในการสัมภาษณ

   4)  ผูศึกษานําขอมูลจาการสัมภาษณ

มาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  รอยละ คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการศึกษาคนควา

 ระยะที่ 1 ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ

 1.  สภาพปจจบุนั พบวา ผูบรหิารและครผููสอน

มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจบุนัการบริหารงานดาน

วิชาการ โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดานการวิจยัเพือ่

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 2.  สภาพปญหา พบวา ผูบรหิารและครูผูสอนมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานดาน

วิชาการ โดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดานการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู ที่มีตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางาน 

ตางกันมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงาน

วิชาการ โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 

 ระยะที่ 2 ผลการเก็บขอมูลเชิงคณุภาพ

 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ไดแก 

 1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูที ่สอดคลองกบันโยบาย

หลักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัด

กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรู

ที่กําหนดและวิจัยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

สถานศึกษา สถานศึกษาตองมีการกํากับติดตาม ใหขอ

เสนอแนะ ตอการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการ

ศึกษา เพื่อการพัฒนาอยาง 
 3.  การนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดการนิเทศ

อยางสม่ําเสมอ และสรางความตระหนักใหแกครู

และผูเกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิเทศ

อภิปรายผล

 1. สภาพปจจุบัน การบริหารงานดานวิชาการ 

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตอาํเภอเมอืง สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดาน

ทีม่ปีญหามากทีส่ดุ คอื วจิยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 

และดานที่มีปญหานอยที่สุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันการผูบริหาร

นั้นมีนโยบายในการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ดาํเนนิการดานการวจิยัมากยิง่ขึน้ทําใหการปฏบิตัิ

งานในดานการวิจยัมากย่ิงขัน้ตามไปดวย ซึง่ผลการศึกษา

สอดคลองกบังานวจิยัของ งามจติต ภูพุม (2552) ไดศกึษา

เรือ่ง ภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ผลการ

วิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ ตามความคิด

เห็นของครูผูสอน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับ 

และสอดคลองกบังานวจิยัของ วนัชัย พงสพุนัธ และคณะ 

(2553) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 3ผลการวจิยัพบวาผูบรหิารสถานศกึษา

และครูผูสอนมีระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับ

งานวจิยัของ อนยุา อนิทรมัง่ (2551) ไดศกึษาเร่ือง สภาพ

และปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ขาราชการครโูรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตจตจุกัร กรงุเทพ

มหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2.  สภาพปญหา การบริหารงานดานวิชาการ 

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตอาํเภอเมอืง สงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่

มีปญหามากที่สุด คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และดานท่ีมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื ดานการวจิยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน 
องคประกอบทีส่าํคญัทีส่ดุและเปนหวัใจของการจัดการศึกษา

คือหลักสูตรซึ่งการศึกษา ซึ่งในปจจุบันไมสําเร็จลุลวงไป

ไดตามที่กําหนด ไมมีหลักสูตรที่มีคุณภาพเทาที่ควร 

การศกึษายอมข้ึนอยูกบัคณุภาพของหลกัสูตรและหลกัสตูร
ที่มีคุณภาพ ยอมพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูความสามารถ

และพัฒนาการท่ีดี ซึ่งผลการเรียนของไทยยังตกตํ่าอยูใน

ปจจุบันนี้ เกิดจากประเทศไทยยังประสบปญหาดาน

หลกัสตูรสถานศกึษาอยูมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยั

ของ รัศมี พระชัยศรี (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปญหา
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และแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการในวทิยาลยัครู

สะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครูกระทรวงศึกษาธิการผล

การวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัย

ครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครูกระทรวงศึกษาธิการ

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Agthe (2009) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ

รับรูบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูสอนในงานวชิาการ ผลการวจิยัพบวา ผูบรหิารสถานศกึษา

และครูผูสอนยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการสอน

ตองทําเปนคณะโดยใหทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน
ผูบรหิารสถานศึกษา ทาํหนาทีบ่รหิารงานอ่ืนๆ มากเกินไป

ควรใหความสําคัญในการบริหารหลักสูตรใหมากขึ้น 

 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารและ

ครูของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

1 ทีม่ตีาํแหนงหนาทีต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพ
ปญหาการบรหิารงานวชิาการ โดยรวมทกุดานไมแตกตางกนั

ทางสถิตท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะนโยบายของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1
ที่มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

จงึสงผลใหผูบรหิารและคร ูทีม่ตีาํแหนงหนาทีแ่ตกตางกนั 
มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วีรวัฒน พันธุคง (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา

การเปรียบเทียบ จําแนกตามตําแหนงและประสบการณ 

พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงาน

วิจัยของ วัชระ ขันธสมบัติ (2553) ไดศึกษาเรื่อง 

สภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีรู
ไมครบชัน้ สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบ

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม

ตาํแหนงหนาทีป่จจบุนั พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกนั 

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เม่ือเปรียบเทียบตามประสบการณในการทํางาน 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Martellaro (2012) ไดศึกษาเร่ืองความ

สมัพนัธของโรงเรียนทีม่ผีลสําเร็จทางวิชาการใหรฐัแม็กซโิก

ผลการศกึษาพบวาถงึแมสหสมัพนัธทีพ่บตามแบบเพยีรสนั
วามีแนวโนมจะบงชี้ถึงความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ 

การดํารงตําแนงตําแหนงและขนาดของโรงเรียนของ

โรงเรียนจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินท สามะณี (2556) 

ไดศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษารอยเอด็ เขต 27 ผลการศกึษา

พบวา ผูบรหิารโรงเรียน และหัวหนางานวิชาการท่ีมขีนาด

โรงเรียนที่ตางกัน เห็นวาปญหาการบริหารงานวิชาการ 

ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการ

พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาดานการนิเทศการศึกษา 

และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาแตกตาง 

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอําเภอเมือง สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1 
ที่มีประสบการณการทํางาน พบวา ผูบริหารและครูที่มี

ประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

ปญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กใน

เขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน ทัง้นี้

อาจเปนเพราะวาในปจจุบนัสถานศึกษาตางๆ มีนโยบาย

เรงรัดพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา ทําใหครูผูสอน

และผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร

งานวิชาการ ซึ่งถือเปนงานที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา 
ผูบรหิารและครูผูสอนจึงใหเวลางานวิชาการมากกวาดาน

อื่นๆ ประกอบกับนโยบายการศึกษาของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ไดรับ

มอบหมายใหโรงเรียน ดาํเนนิพฒันาการจัดการเรียนการสอน

และมีการประเมินผลการศึกษาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
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สงผลใหทั้งผูบริหารและครูไมวาจะมีประสบการณการ

ทาํงานตางกนัมสีภาพปญหาดานงานวชิาการไมแตกตางกนั

ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ชญัญาพงษชยั ธนีนาฎ ณ สนุทร

และภัทรพล มหาขันธ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและ

แนวทางแกไขการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดเล็กสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรีเขต 2 พบวานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

โดยรวมไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญ ทางสถิตทิีร่ะดบั .05

 4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

สรุปไดดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควร

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูที่ สอดคลอง

กับนโยบายหลักของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา 

สถานศึกษาตองมีการกํากับติดตาม ใหขอเสนอแนะ 

ตอการประกันคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.การนิเทศการศึกษา ควรมี

การจัดการนิเทศอยางสม่ําเสมอ และสรางความตระหนัก

ใหแกครูและผู เกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิ เทศ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณศมน ลี้จินดา (2553) 

ไดศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเทศบาลนครสวรรค พบวา

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค มีดังนี้ดานการบริหาร

หลักสูตร ดานการบริหารการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียน ดานการบริหารการนิเทศภายในและ

การพฒันาบคุลากร ดานการบรหิารโครงการทางวชิาการ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ 

ณ สุนทร และภัทรพล มหาขันธ (2554) ไดศึกษาเร่ือง 

ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

แนวทางแกไขปญหาการบรหิารงานวชิาการดานหลักสตูร

และการนําหลักสูตรไปใชควรจัดอบรมหรือสัมมนาใหผูที่
มสีวนเกีย่วของทัง้ผูบรหิารครแูละบคุลากรทางการศกึษา

และจดัหาคูมอืรวมทัง้ตดิตามประเมนิใหความรูความเขาใจ

ทกุระยะ และดานการวดัและประเมนิผล ควรจัดอบรมให

ครมูคีวามรูความเขาใจในการวดัและประเมนิผลตลอดจน

จัดหาหนังสือคูมือการวัด และประเมินผลและพัฒนา

โปรแกรมชวยในการวัดและประเมินผล

ขอเสนอแนะ

  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควา

  1.1 ดานการพฒันา ควรวเิคราะหมาตรฐาน

การเรียนรูผลการเรียนรูที ่สอดคลองกับนโยบายหลักของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนหลัก พรอมจัดกิจกรรม

เนนทักษะกระบวนการคิดตามแผนการเรียนรูที่กําหนด

  1.2 ดานการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐาน โรงเรียนตองมีการกํากับติดตาม ใหขอเสนอ

แนะตอการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

  1.3 การนิเทศ ควรมีการจัดการนิเทศอยาง

สม่ําเสมอ และสรางความตระหนักใหแกครูและ

ผูเกี่ยวของเขาใจกระบวนการนิเทศ

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโดยประสานความรวมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

  2.2 ควรมีการศกึษาถงึความตองการพฒันา
ตนเองของครูผูสอนในดานการสอน ดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาของนักเรียน
  2.3 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาในการ

บริหารงานวิชาการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

  2.4 ควรศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิภาพ
ในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดกลาง 

ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ
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