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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประชากร ที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 623 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยสภาพ
ปจัจุบัน ไดแ้ก ่ผู้บรหิารโรงเรยีนและครผููส้อน จำานวน 302 คน โดยการกำาหนดขนาดประชากรจากตาราง 
เครจซี่และมอร์แกน แล้วทำาการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่  
รองผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำานวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 3 คน ครูวิชาการ จำานวน 3 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแบบสอบถามแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า จำานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.1) แบบสอบถามสภาพการบริหารงานสำาหรับผู้บริหาร 
มีค่าอำานาจจำาแนกระหวา่ง .23 - .71 โดยมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 และ 1.2) แบบสอบถาม
สภาพการบริหารงานสำาหรบัครผููส้อน มคีา่อำานาจจำาแนกระหว่าง .27 - .80 โดยมคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบับ
เทา่กับ 0.97 1.2) แบบสมัภาษณป์ญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ เปน็แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และ 1.3) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยข้อที่มีสภาพการบริหารงานได้ 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือด้านการ 
จัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 2) ครูผู้สอนมีความเห็นว่าสภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก 15 ดา้นโดยขอ้ทีมี่สภาพการบรหิารงานไดค่้าเฉล่ียสงูสดุ คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในสถาน
ศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 3) การศึกษาปัญหาการบริหาร 
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหา 
เกี่ยวกับ การวางแผนงานวิชาการ เช่น การเสนอแผนการสอน การจัดทำาแผนการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น สอนครูยังมีภารงานอ่ืนที่มาก 
มากทั้งงานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาและใช้
สือ่เทคโนโลยกีารศกึษา โรงเรยีนขนาดเล็กเกอืบทกุโรงเรยีนยังขาดแคลนสือ่และนวัตกรรมไมเ่พยีงพอกบั
ความต้องการของผูเ้รยีน 4) แนวทางการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขนาดเลก็ จากการประเมนิโดยผูท้รง
คุณวุฒิสรุปได้ว่าแนวทางในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และประเด็น
ที่จะต้องดำาเนินการ คือ การมีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานวิชาการ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัวชี้วัด และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและทิศทางของการศึกษาชาติ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้รักการอ่าน การอ่านคล่องเขียนได้ 
ครูผู้สอนจะต้องแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย มีการรายงานผลการนิเทศย้อนกลับเพื่อให้ครู 
ผู้สอนได้การพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสถานศึกษาจะต้องจัดโครงสร้างภายในสถาน
ศกึษาให้สอดคลอ้งหรอืรองรบัการประกนัคณุภาพภายใน สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน  
ผู้ปกครอง ควรร่วมกันในการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

คำ�สำ�คัญ: สภาพการบริหารงานวิชาการ สภาพปัญหา แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

Abstract
The present research aimed at studying the conditions, problems, and guidelines 

for academic administration in small-sized schools under Kalasin Primary Educational Service 
Area Office 2. The research population comprised 623 school administrators and teachers  
of the schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 in academic  
year 2013. The samples used to study for the present conditions were 302 school  
administrators and teachers. Krejcie and Morgan’s table and the stratified random sampling 
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technique were used to determine the number of the samples. The interviewed samples 
obtained by the use of purposive sampling technique consisted of 1 Deputy Director of the 
educational service area, 2 educational supervisors, 3 school administrators, and 3 academic 
administration teachers. The instruments used to collect data were composed of 1) 2 sets of 
the rating scale questionnaires on the conditions of the academic administration in small-sized 
schools including 1.1) the questionnaire on the conditions of the academic administration for 
the administrators which had the discrimination value between .23 and .71 and the whole 
questionnaire’s reliability value of 0.95 and 1.2) the questionnaire on the conditions of the 
academic administration for the teachers with the discrimination value between .27 and .80 
and the whole questionnaire’s reliability value of 0.97; 2) the structured interview on problems 
of the academic administration in small-sized schools; and 1.3) the suitability and feasibility 
evaluation forms. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) The administrators viewed that the 
overall condition of the academic administration in small-sized schools under Kalasin Primary 
Educational Service Area Office 2 was at high level. When each aspect was considered 
separately, it was found that all aspects were at high level. The aspects which gained the 
highest mean was the learning and teaching management in schools, while the preparation 
of regulations and rules regarding schools’ academic tasks was the aspect that gained the 
lowest mean. 2) The teachers viewed that the overall condition of the academic administration 
in small-sized schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 was at high 
level. The aspects which gained the highest mean was the learning and teaching management 
in schools and the aspect with the lowest mean was found to be the educational promotion 
and support to the person, family, organizations, enterprises, and other institutions managing  
education. 3) The problems in administering education in small-sized schools found in the 
interviews with the schools’ administrators and teachers were mostly about planning the 
academic tasks such as proposing the lesson plans, making the plans up to date, developing 
the learning media, learning and teaching management in educational institutions; teachers 
also had other responsibilities such as academic tasks, general management, budgeting, 
and personnel development. In addition, developing and using the educational technology 
was also another problem found. That is to say, almost all of the small-sized schools were 
in short supply of media and innovation. 4) For the guidelines for academic administration 
in small-sized schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 2 accordingly 
to the experts, it could be concluded that the guidelines were suitable and feasible at high  
level. The topics need to be carried out were participation in specifying the visions and  
goals of the academic performances, arrangement of the learning and teaching activities  
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accordingly to the indicators, development of the curriculum along with the national education’s 
goals and directions, arrangement of the reading activities in order to promote fluent reading 
and writing skills. Moreover, teachers should take research to solve learning and teaching 
problems. Supervision feedback should be reported in order for the teachers to develop and 
improve their performances. The schools should construct the internal educational structures 
to comply with the internal quality assurance. The schools, school committee, community, 
and parents should help provide resources for educational media technology. 

Keywords: Academic administrative conditions, problems, academic administration guidelines

บทนำา 
งานวิชาการ เป็นงานหลักที่สำาคัญยิ่ง

ของการบริหารการศึกษา เพราะเป็นการดำาเนิน
งานเก่ียวกับการให้ความรู้ โดยไม่มีเจตนาที่จะ
โน้มน้าวชักจูงใจให้ต้องเชื่อ สภาพปัจจุบัน งาน
วิชาการได้เจริญรุดหน้าไปมากอย่างรวดเร็ว จึง
ทำาให้เกิดสภาพความเหลื่อมล้ำากันมากที่สุดจน
เกดิวกิฤตอยา่งรนุแรงกับสถานศึกษาในเมอืงใหญ่
และเมืองหลวง กระแสโลกาภวิตัน์ กอ่ใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรยีบแกป่ระเทศทีพั่ฒนาแลว้จงึทำาใหป้ระเทศ
ที่กำาลังพัฒนาต้องปรับตัว โอกาสที่จะเอาใจ
ใส่ต่อพื้นฐานเดิมก็น้อยลงจึงทำาให้เกิดปัญหา
วิกฤต เนื่องด้วยความไม่เข้มแข็งของงานวิชาการ 
สถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการจัดการ
ดำาเนินงานด้านวิชาการมีจุดอ่อนจะเป็นสาเหตุให้
ประสิทธิภาพของงานวิชาการด้อยลง และส่งผล
ต่อประสิทธิผลของงานวิชาการให้ตกต่ำาลงไปด้วย
หรอือาจเรยีกวา่การศึกษาด้อยคณุภาพ การศกึษา
คุณภาพต่ำา หรือการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน (สันติ  
บุญภริมย,์ 2552: 13-19) การบรหิารสถานศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทาง
สังคม จะต้องมีการติดตามกำากับการดำาเนินงาน
ให้เกิดผลตามเป้าหมายตลอดจนการนำาความรู้

ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา จากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำาเนินการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่
ป ี2542 เปน็ตน้มา ปญัหาทีต่อ้งเรง่ปรบัปรงุแกไ้ข
หลายประการ ได้แก่ ในด้านการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน/สถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ 
สมศ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (อุทุมพร 
จามรมาน, 2553: 13) 

การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นนโยบายสำาคัญประเด็นหนึ่งของ
กระทรวงศกึษาธกิารและสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ผู้เรียนเป็นผลผลิตจากกระบวนการจัดการศึกษา 
จะต้องให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรา 22 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ได้กำาหนด
ไว้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2, 2555: 1) โรงเรยีน
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ขนาดเล็กจำานวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจำานวนลดลงและ
ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลาน
ไปเรยีนในเมอืง ทำาใหก้ารจดัการศกึษาไมสามารถ
สะท้อนคุณภาพและประสิทธภิาพได้เพียงพอ เกดิ
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจำากัดด้าน
การใช้ครูและขาดแคลนส่ือเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง (สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2, 2556: 1) สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของภารกิจในการดำาเนิน
งานให้สนองนโยบายที่สำาคัญ ได้กำาหนดกิจกรรม
การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยคำานึง
ถงึปจัจยัทีเ่ปน็ตวัปอ้นทีส่ำาคญัจะต้องเพียงพอและ
มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะให้ความสำาคัญโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งพบว่า
ยังด้อยโอกาสในหลายด้าน รวมทั้งปัญหาในด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2, 2555: 1)

จากสภาพปัญหาและความเป็นมาดัง
กล่าวมาข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ทำาการศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางใน
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสนิธุ ์เขต 2 เพ่ือนำาผลการวจิยัไปเปน็แนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปี
การศึกษา 2556 ในสถานศึกษา จำานวน 97 แห่ง 
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 95 คน 
ครูผู้สอน จำานวน 528 คน รวมจำานวนประชากร
ทั้งสิ้น 623 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสภาพปัจจุบัน 
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อน จำานวน 302 
คน โดยการกำาหนดขนาดประชากรจากตารางเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie and morgan) จำาแนก
เป็น แบ่งเป็นผู้บริหารจำานวน 76 คน และครูผู้
สอน จำานวน 226 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) สำาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ รองผู้อำานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา จำานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ 
จำานวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 3 คน 
ครูวิชาการ จำานวน 3 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและ
แนวทางในการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 
2 ฉบับ คือ สำาหรับผู้บริหาร และสำาหรับครูผู้สอน
โดยแบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในการ
ทำางาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก มี
ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสดุ มเีนือ้หางานวชิาการ จำานวน 
17 ด้าน 

2. แบบสัมภาษณ์ ใช้สำาหรับสำาหรับ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ 
มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ
แนวทางในการบริหารงานวิชาการ

3. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ของ
บุคลากรทางการศึกษาในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2 มลีกัษณะเปน็
แบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ 

ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

1. แบบสอบถาม มีข้ันตอนดำาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสาร ตำาราและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน และการสร้างเครื่องมือวิจัยและสร้าง
แบบสอบถามปลายปิดมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ประเด็นที่ได้จากการ
ศึกษา มาสร้างข้อคำาถามปลายปิด ตามกรอบ
เนื้อหา 17 ด้าน 

1.2 นำาแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการทำาวิทยานิพนธ์ ตรวจ
พิจารณาแล้วแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษาแล้วนำา ไปให้ผู้เชียวชาญตรวจพิจารณา
ความเทีย่งตรงตามเนือ้หา และความถูกตอ้งเหมาะ
สมของแบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 เพื่อ
สรา้งแบบสอบถาม โดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 ทา่น 

1.3 นำาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) ระหวา่งขอ้คำาถามกบัจดุประสงคก์ารวจัิย
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามโดยใช้สูตร 
IOC (เผชิญ กิจระการ, 2542:141) 

1.4 นำาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ให้ตรงกับ
วัตถปุระสงคข์องงานวิจยั แลว้นำาเสนอตอ่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำาไปทดลองใช้

1.5 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง สำาหรับ
การศึกษาค้นคว้า ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน 
และครูผู้สอน 30 คน ของโรงเรียนในสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าคา่อำานาจจำาแนก 
(Power of Discrimination) ทำาการปรับปรุง
แบบสอบถามหลังทดลองใช้อีกครั้ง ก่อนนำาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
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ตัวอย่างต่อไป

1.7 ผลการหาค่าคุณภาพแบบสอบถาม 
พบว่า แบบสอบถามสภาพการบริหารงานสำาหรับ
ผู้บริหาร มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .23 - .71 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และ 
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานสำาหรับครูผู้
สอน มีค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง .27 - .80 โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

2. แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดำาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

2.1 ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ 
ปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ร่างข้อคำาถาม
เพ่ือนำามากำาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์และ
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ 
จากหนังสือการวิจัยการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

2.2 สรา้งแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง 
ให้ครอบคลุมขอบข่ายแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2

2.3 นำาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อให้
คำาแนะนำาแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญ (ชุดเดิม) ปรับปรุงแก้ไข แล้วนำาเสนอ
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์อีกครั้ง

2.4 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ ยวชาญแล้วนำา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ แล้วจัดพิมพ์แบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำาไปในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3. แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ มีขั้นตอนดำาเนินการสร้างและหา

คุณภาพ ดังนี้

3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับการสร้างและวิธีการสร้างแบบประเมินจาก
หนังสือการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

3.2 สร้างแบบประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ ให้มีประเด็นครอบคลุม
ประเด็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 และ กำาหนด
คา่ระดบัแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และ น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 67)

3.3 ผู้วิจัยนำาแบบประเมินความเหมา
สะสมและความเปน็ไปไดท้ีป่รบัปรงุแกไ้ขแล้วเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบความตรง
เชงิเนือ้หา โดยหาคา่ดชันสีอดคลอ้ง (IOC) แลว้นำา
แบบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดท้ี่
สร้างข้ึนเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อีกครั้งเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินต่อไป

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยใน
คร้ังนี้ โดย ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการดำาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. การศกึษาสภาพ และปญัหาการบรหิาร
งานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถาน
ศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับกลับ
คืน มาจำานวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
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แบบสอบถามเพื่อดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การศึกษาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

2.1 เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ ์
จากผูใ้หส้มัภาษณ ์จำานวน 9 คน แลว้นำาขอ้มลูจาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัญหาการบริหาร
งานวิชาการแล้วนำามาร่างเป็นแนวทางการบริหาร
งานวชิาการพรอ้มใหผู้ท้รงคุณวฒิุ ซึง่เปน็ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ จำานวน 10 คน มา
วิเคราะห์หาความเหมาะสมและความสอดคล้อง

2.2 นำาประเดน็ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณไ์ป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 10 คน เพื่อประเมิน แล้วตรวจสอบถาม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือนำาไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard De-
viation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัย
1. สภาพ การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยข้อที่มีสภาพการบริหารงานได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา ด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

ครูผู้สอน เห็นว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 15 
ด้าน โดยข้อที่มีสภาพการบริหารงานได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 

2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบ
ว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับ การวางแผนงาน
วิชาการ เชน่ การเสนอแผนการสอน โครงการสอน 
จดัทำาแผนการเรียนรูใ้หเ้ปน็ปจัจบุนั การพัฒนาสือ่
การเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา สอนครูยังมีภาระงานอื่นที่
มาก ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ครูผู้
สอนยังยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก ไม่ค่อยมี
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ให้ตรง
กับหลักสูตร สถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พบว่าครูผู้สอน
ขาดความรู้และขั้นตอนในการทำาวิจัย ด้านการ
นเิทศการศกึษา สถานศกึษามกีารจดันิเทศ แต่ขาด
การส่งต่อแก้ไขปัญหาที่พบ ด้านการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการ
ศกึษา สว่นใหญพ่บปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
แผนการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

หลายแห่งไม่มีศูนย์รวมเกี่ยวกับเอกสารประกัน
คุณภาพทางการศึกษา และด้านการพัฒนาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
เกือบทุกโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพ ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาด
เล็ก โดยรวมและรายด้านของผู้บริหารและครู

สภ�พก�รบริห�รง�นวิช�ก�รในโรงเรียนขน�ดเล็ก

ผู้บริห�ร ครู

สภ�พก�รบริห�รง�น สภ�พก�รบริห�รง�น
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านการพัฒนาหรือดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

4.19 .61 มาก 4.32 .71 มาก

2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 4.27 .68 มาก 4.54 .51 มากที่สุด

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.45 .54 มาก 4.56 .46 มากที่สุด

4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.10 .69 มาก 4.24 .71 มาก

5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.12 .75 มาก 4.32 .57 มาก

6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน

4.05 .63 มาก 4.01 .82 มาก

7. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน
ศึกษา

4.30 .72 มาก 4.13 .84 มาก

8. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4.12 1.11 มาก 4.01 .78 มาก

9. ด้านการนิเทศการศึกษา 4.12 .72 มาก 3.95 1.00 มาก

10. ด้านการแนะแนว 3.79 1.12 มาก 3.92 .96 มาก

11. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา

3.75 .90 มาก 3.88 .96 มาก

12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.07 .80 มาก 3.76 1.09 มาก

13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

3.98 .80 มาก 3.77 1.18 มาก

14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

4.06 .86 มาก 3.68 1.21 มาก
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3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ผลการจากการสัมภาษณ์โดยสรุปพบว่า 
แนวทางในการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ควรมีดังนี้

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ ควรจัด
ทำาคูม่อืการดำาเนินงานวชิาการ ควรให้คร ูผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน เข้า
มามสีว่นรว่มในการกำาหนดวสิยัทศัน์และเปา้หมาย
ในการปฏิบัติงานวิชาการ ควรมีการเพื่อประเมิน
การปฏิบัติงานวิชาการตามแผนงาน 

2. ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในสถาน
ศึกษา ควรจัดให้มีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการสอนอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสม
กับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถาน
ศึกษา ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางของ
การศึกษาชาติ ควรมีการบูรณาการเนื้อหาสาระ
เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้รวม สถานศึกษาควรมี

การวทิยาการดา้นนำาภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน มากำาหนด
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

4. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัว
ชี้วัดและความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน จัด
บรรยากาศห้องเรียน สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนควรมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควร
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้รักการอ่าน การอ่าน
คล่องเขียนได้    

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาในสถานศกึษา ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหค้รไูด้
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
รูใ้นแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู ้ครูผู้สอนจะตอ้งแก้
ปญัหาการเรยีนการสอนโดยใชวิ้จยั หรอืวิจยัในช้ัน
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง

6. ด้านการนิเทศการศึกษา ควรจัดให้มี
การนิเทศการเรียนการสอนในสถานศึกษาหลาย
รปูแบบ และความเหมาะสมเปน็กลัยาณมติร ควร
มีการรายงานผลการนิเทศย้อนกลับ 

7. ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถาน
ศึกษาจะต้องจัดโครงสร้างภายในสถานศึกษาให้

สภ�พก�รบริห�รง�นวิช�ก�รในโรงเรียนขน�ดเล็ก

ผู้บริห�ร ครู

สภ�พก�รบริห�รง�น สภ�พก�รบริห�รง�น
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

15. ด้านการจัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา

3.68 1.23 มาก 4.22 .96 มาก

16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถาน
ศึกษา

4.20 .94 มาก 4.32 .57 มาก

17. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.07 .96 มาก 4.12 .82 มาก

โดยรวม 3.83 .38 มาก 4.09 .48 มาก
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สอดคล้องหรือรองรับการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรมีการประชุมเพ่ือกำาหนดเกณฑ์
ประเมินความสำาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายของการประเมิน 

8. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผลิต
สื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาน
ศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ควรร่วมกันในการระดม
ทรพัยากรในการจดัหาสือ่เทคโนโลยีทางการศกึษา
ให้เพียงพอ 

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา 

เห็นว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเห็นว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ด้านที่ 3 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่วนด้าน
ท่ีมคีา่เฉล่ียปญัหาการบรหิารงานวชิาการมากทีส่ดุ
คือ ด้านที่ 17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนมากไม่มีรองผู้อำานวย
การสถานศึกษา ทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคคลกำากับดูแลงานวิชาการด้วยตนเอง และมี
หัวหน้างานวิชาการซึ่งเป็นครูที่มีภาระการสอน
มากอยู่แล้ว และต้องมีการดำาเนินงานวิชาการให้
เทียบเท่ากับสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ จึงมีสภาพการดำาเนินงานมาก ส่วนปัญหา
ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ผู้บริหารส่วน
ใหญ่ได้มอบหมายภารกิจด้านวิชาการให้กับครู
วิชาการเป็นผู้ปฏิบัติ จึงเห็นว่าการบริหารงาน
วิชาการในชั้นของตนเองยังคงมีปัญหาการดำาเนิน
งานอยู่ในระดับปานกลาง จากผลดังกล่าวผู้วิจัย

เห็นว่าการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ
นั้นจะต้องศึกษาจากครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการด้วย
ซึ่งจะทำาให้ทราบปัญหาได้ดี เพราะปัญหาในบาง
เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย ปฏิบัติแล้วเสร็จก็ไม่มี
การรายงานปัญหาให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
ผลการวิจัยที่พบว่าปัญหาด้านการพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับปัญหามากที่สุด
นั้น สอดคล้องกับ Brophy (2006: 171-A) ซึ่ง
ไดศ้กึษาถงึการปฏบิตังิานในการพฒันางานบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เมือง
ฮารท์ฟอท ประเทศสหรัฐอเมรกิา ผลการศึกษาพบ
ว่า ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุในการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาคือ ด้านการพัฒนาสื่อ
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาเปน็เพราะ
ว่า เนื่องจากครูมีงานในหน้าที่หลายอย่างนอก
เหนอืจากการสอนมเีวลาทีจ่ะเตรยีมจดัทำาสือ่นอ้ย 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชมุพล ฝงูใหญ่ (2552: 
83-129) ซึ่งได้ศึกษาภาระงานบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายโสธร พบว่าผลการศึกษาภาระงาน
บริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ต่อภาระ
งานบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย พงสุพันธ์ 
(2553: 60-99) ซึง่ไดศ้กึษาการศกึษาการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต3 ผลการวิจัย 
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีระดับ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน 
อยูใ่นระดบัมาก สำาหรบัปญัหาของการบรหิารงาน
วิชาการพบว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นปัญหา
ที่พบเช่นเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัจฉริยา ครึ้มค้างพลู (2554: 
88-115) ซึ่งได้ศึกษา การศึกษาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินรอบ 
2 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อบุลราชธานี 
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เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านการประเมินรอบ 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัย ครู เห็นว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเห็นว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพการ
บริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศกึษา สว่นด้านทีม่คีา่เฉลีย่
ปัญหาการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุดคือ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจาก ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กมี
การดำาเนินวิชาการที่เป็นระบบ ครบตามขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการโดยสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการ
ประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัอิยูเ่ปน็ระยะโดยเนน้
สถานศกึษาขนาดเลก็ทีมุ่ง่หวงัใหผ้า่นการประเมนิ
คุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 จาก สมศ. ครูผู้สอน
ได้เข้าใจถึงภาพการปฏิบัติงานเนื่องจากมีภาระ
งานอยู่เป็นประจำาจึงส่งผลให้มีระดับการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด และในทางตรง
กันข้ามก็พบว่ามีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่
ในระดบัมากเชน่เดียวกนั ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั 
สมาพร วงษ์ศรีแก้ว (2551: 59-95) ซึ่งได้พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
ขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านโพนทอง สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านโพนทอง ซึ่ง
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก่อนการปรับปรุงพัฒนา มี
ปัญหาในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

3. จากผลการศกึษาปญัหาการพฒันาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ที่พบว่ามีปัญหาในการวางแผน
งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการ
ศกึษา การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งน้ีอาจสืบเนื่องมา
จากการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็กยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร ผู้บริหารควร
ปรับแนวทางการบริหารงานวิชาการให้เหมาะสม 
ดังที่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่าย
เรียนรวม ข้าวต้มมัด โมเดล: (KTM MODEL) 
(เนินลาดวิทยา, ม.ปป.: 1-5) ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 
ปัญหาครูไม่ครบชั้น นอกจากนี้การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องได้รับการ
เอาใจใสด่แูลจากผูบ้รหิาร คร ูคณะกรรมการสถาน
ศกึษา ตลอดจนชมุชนทกุภาคสว่น ส่วนปญัหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเลก็ในความ
เหน็ของครทูีพ่บวา่อยูใ่นระดบัมาก อาจเปน็เพราะ
วา่เปน็ผูป้ฏบัิตงิานยอ่มพบปญัหาของงานทีป่ฏบิตั ิ
ประกอบกับการบริหารงานโรงเรียนนอกจาก
งานวิชาการแล้วยังมีงาน4 ฝ่าย ซึ่งครูหนึ่งคนใน
บางโรงเรียนอาจปฏิบัติในทุกงาน เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจำานวนบุคลากรไม่มาก ดังที่
สำานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
(2539: 6) ที่กล่าวว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เลก็ประสบปญัหาการขาดแคลนบคุลากร และยงัมี
ปัญหาด้านอื่นๆ อีกมาก ทำาให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ที่ส่งให้ผลสัมฤทธิ์



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 122 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ำา ผลการวิจัย
ในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Williams 
(2005: 98-109) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหา
ของงานการจัดการเรียนการสอนในหน้าที่ของครู
ใหญใ่นรัฐอินเดยีน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผลการ
ศึกษาพบว่า ครูใหญ่มีเวลาในการประเมินผลการ
สอนน้อย แต่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับ
หัวหน้าหมวดวิชา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าการวางแผน
งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการ
ศกึษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศกึษา และการพัฒนาและใช้สือ่
เทคโนโลยทีางการศกึษา สถานศึกษาควรใหค้วาม

สำาคัญและพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1.2 การบริหารงานวิชาการ ปัจจัยที่
สำาคัญคอืงบประมาณ ดงันัน้สถานศกึษาควรระดม
ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พัฒนาสื่อ
การสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึง
มากที่สุด

1.3 ในการนิเทศการเรียนการสอนควร
นำาเทคนิคการนิเทศเป็นรายบุคคลมาใช้ ผู้บริหาร
จะต้องให้มีการนิเทศอย่างเป็นระบบและจริงจัง 
กระตุ้นให้ครูผู้สอนเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
นิเทศ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการบริหารงานวิชาการที่เหมาะ
สมสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
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