
204   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ																	

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	3	ประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 จ�านวน	 94	 โรงเรียน	 ผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้บริหาร									

สถานศึกษา	 และครู	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่า	IOC	ระหว่าง	0.80-1.00	และมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.94	การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	

ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา												

รองลงมาคอื	ด้านการพัฒนาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา	และด้านการพฒันาระบบประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา	และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	คือ	ด้าน

การวิจยัเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา	สถานศกึษาควรสร้างความร่วมมอืกบัโรงเรยีนใกล้เคยีงและหน่วยงานอืน่

ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	 ด้านการพัฒนาสื่อ	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีทางการศึกษา	 สถานศึกษาควร									

ส่งเสริมให้ครูท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตสื่อ	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีทางการศึกษา	 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู ้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา																

สถานศึกษาควรน�าข้อมูล	และน�าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	

ค�ำส�ำคัญ :	ปัญหาการบริหารงานวิชาการ,	โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
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ABSTRACT 
 The research objective was to study the problems and solutions for the small                     
elementary schools’ academic administration in the office of Nakhon Ratchasima district          
primary	education	area	3.	A	population	used	in	this	research	was	94	small	elementary	schools.	
The	contributors	include	executives	and	teachers.	Tools	used	in	research	were	divided	into		
2	types:	5	levels	of	queries	scale	approximate	with	the	IOC	between	0.80-1.00,	and	confidence	
equals	of	0.94.,	analysis	of	questionnaires	using	the	percentage,	mean	(X)	standard	deviation	
(S.D.)	and	semi-structured	interviews	with	the	analysis	of	the	content.
 The research revealed that; 
	 The	issue	of	academic	administration	in	elementary	school,	the	overall	and	individual	
aspects	are	moderate.	First,	 to	 improve	 the	quality	of	education,	 second,	 to	develop	 the										
innovative	media	and	educational	technology,	and	quality	assurance	systems	within	the	school	
and	the	problem-solving	approach	to	academic	administration	into	small	elementary	schools,	
which	is	the	research,	improves	the	quality	of	education.		Schools	should	create	partnerships	
with	 a	 neighboring	 schools	 and	 other	 agencies	 in	 promoting	 development	 research.	 The										
development	of	media	innovation	and	technology	education	of	school,	teachers	should	be	
encouraged	with	the	produce	media	innovation	and	technology	of	education	in	accordance	
with	 the	 requirements	 of	 continuous	 learners.	 Moreover,	 the	 quality	 assurance	 system															
development	within	the	institution	needs	to	be	evaluated	by	its	school,	so	that	the	results	
information	can	provide	the	decision-making	and	continuous	improvement.
Keywords	:	The	academic	administration,	A	small	elementary	school

บทน�ำ 
	 การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีใช้ในการพัฒนาคน	 ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง													
(พ.ศ.	2552-2561)	โดยส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง	ได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์ส�าหรับการปฏิรูปการศึกษาครั้งน้ีคือ	 คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 โดยมีเป้าหมาย											
หลกัส�าคญัคอื	พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรยีนรู้ของคนไทย	สร้างโอกาสทางการศกึษาและ
การเรยีนรู้	และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของสงัคมในการบรหิารจดัการศึกษา	(ส�านกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา,	2552,	น.	9)	เด็กเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	จะต้อง
ใช้ความรู้	ความสามารถเป็นอย่างมาก	เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี	สังคมที่ดี	มีการศึกษาที่ดี	ย่อมได้เปรียบ
ในการแข่งขนัเสมอ	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงและเทคโนโลย	ีดงันัน้การพฒันาคนจงึเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพฒันาประเทศ	(พนดิา	ชาตยาภา,	2559)	จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	สรุปได้ว่า	การพัฒนาทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น	การบริหารงานวิชาการ
เป็นหัวใจหลัก	 เป็นหน้าท่ีท่ีส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความส�าคัญ	
ท�าความเข้าใจ	 และดูแลบริหารจัดการการก�าหนดแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้	 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่

ก�าหนดในกระทรวงศึกษาธิการ	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550,	น.	29-31)	
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	 การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็นับเป็นการบรหิารทีม่คีวามแตกต่างจากโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่	 จากการสรุปของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551,	 น.	 45-49)	

ด�าเนินการวเิคราะห์สภาพการจดัการศกึษาพบจดุอ่อนด้านการบรหิารการศกึษาซึง่พบว่า	มคีวามแตกต่างระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่	โดยที่โรงเรียนขนาดเล็กจ�านวนมากยังขาดศักยภาพ	ทั้งด้านครู	วัสดุครุภัณฑ์	

การพฒันาวชิาการ	รวมทัง้มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในคณุภาพและมาตรฐานของสถานศกึษา	ซึง่เกดิจากในโรงเรยีน

ขนาดเล็กไม่สามารถน�านโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้ครบ	 ซึ่งสอดคล้องจากผลสรุปของส�านักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา	(2552,	น.	ง)	พบว่าโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนส่ือและอปุกรณ์การสอน	

สื่อที่มีอยู่ไม่ตรงกับเนื้อหา	 ขาดความหลากหลายและทันสมัย	 จากการศึกษาเพิ่มเติมพบข้อมูลเชิงประจักษ์											

ที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน	 พื้นที่ตั้ง	

โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 และ

โรงเรยีนสาธติและเอกชนมคีะแนนเฉลีย่สงูสดุทกุด้าน	ในขณะทีโ่รงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิต�า่	มคีะแนน

เฉลี่ยที่ต�่ากว่า	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยมีความแต่งตามสภาพภูมิเศรษฐกิจสังคมของประเทศ	

(พร้อมพิไล		บัวสุวรรณ,	2554,	น.	15)	

	 การเกดิปัญหาหลายประการเก่ียวกบัการศกึษาของประเทศไทย	ซึง่ปัญหาทีเ่หน็ได้ชัดเจน	คอื	ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ต�่า	 จากการรายงานข้อมูลการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

(Ordinary	 nation	 education	 test	 :	 O-NET)	 ในทุก	 ๆ	 ปีนั้น	 ผลที่ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 คือ													

เด็กไทยมีความรู้ต�่ากว่ามาตรฐาน	หรือแม้แต่การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	

หรือที่รู้จักกันในนาม	PISA	พบว่า	นักเรียนไทยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงเพียงร้อยละ	1	เท่านั้น	

และยังพบว่าเด็กไทยร้อยละ	74	อ่านภาษาไทยไม่ออก	เขียนไม่ได้	และเมื่อศึกษาข้อมูลทางผลสัมฤทธิ์	ส�าหรับ

นักเรียนทีศ่กึษาในส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	3	พบว่า	ผลการทดสอบระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าคะแนนระดับประเทศเช่นเดียวกัน	 โดยเฉพาะโรงเรียน																						

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ปัญหาดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างมากที่ต้องรีบแก้ไขและได้รับการพัฒนา																			

อันเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารวิชาการในโรงเรียนทุกขนาด	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	3,	2558)

	 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกับสถานศึกษา									

ขนาดอ่ืนที่จะเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล	 โดยเฉพาะการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2551,	น.	45-46)	ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 3	 มีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีจ�านวนนักเรียนไม่เกิน	

120	คน	อยู	่94	โรงเรียน	(ไม่รวมเอกชน)	คดิเป็นร้อยละ	51.61	ของโรงเรยีนทัง้หมดจากรายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	ปีการศึกษา	2558	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	 โรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก	พบว่า	ผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	5	กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก	

มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	 50	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทาง						

แก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา														

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	3	 ให้มีคุณภาพดีขึ้น	 โดยเน้นการศึกษาการบริหารงานวิชาการ	6	ด้าน	 ได้แก่	

ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู	้ด้านการวดัประเมนิผล	ด้านการพฒันา
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สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการพัฒนา									

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ซ่ึงเป็นรากฐานการพัฒนาด้านวิชาการที่ส�าคัญที่สุด	 เพื่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของชาติที่วางไว้	 และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ											

บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น�าไปเป็นข้อมูลในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงาน																	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3			

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	นครราชสีมา	เขต	3	ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ	

น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต่อไป

	 2.	 ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่												

การศึกษาประถมศึกษา	 นครราชสีมา	 เขต	 3	 เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการเรียน												

การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 1.	 ประชากร	 ได้แก่	 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 3	 จ�านวน	 94	 โรงเรียน	 ปีการศึกษา	 2559	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	3,	2558)	

	 2.	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ผูใ้ห้ข้อมลู	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และครวูชิาการโรงเรยีนประถมศึกษาขนาด

เล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	โรงเรียนละ	2	คน	รวมทั้งสิ้น	188	คน	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ซึ่งเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	(Check	list)	

	 2.	 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 สัมภาษณ์จากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก										

ที่เคยได้รับรางวัลด้านการบริหารจากผู ้บริหารสถานศึกษา	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	3	จ�านวน	8	คน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	1	คน	และศึกษานิเทศก์	จ�านวน	1	คน	รวมทั้งหมด									

10	คน	เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 และ																		

ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.	 วเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปัญหาการบรหิารงานวชิาการ	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	วิเคราะห์ทั้งภาพรวมและรายด้าน	โดยการหาค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	ของค่าคะแนนรายข้อ

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ที่เคย	

ได้รับรางวัลด้านการบริหารจากผู้บริหารสถานศึกษา	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา									

เขต	3	หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	และศกึษานเิทศก์	ในแต่ละด้าน	ท�าการวเิคราะห์		โดยการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content		

analysis)	 	

ผลกำรวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	

	 	 ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	แสดงดังตารางที่	1	

	 	 จากตารางที	่1	พบว่า	ระดบัปัญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.14)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ	 ด้านการวิจัย										

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (X	 =	 3.31)	 รองลงมาคือ	 ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา	(X	=	3.25)	และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	(X	=	3.14)	โดยมีผลการวิจัย

รายด้านดังนี้

ตำรำงที่ 1	 ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

	 	 การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	โดยภาพรวมและรายด้าน

 ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร  X S.D. ระดับ

1.	ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 3.07	 0.74	 ปานกลาง

2.	ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 2.99	 0.82	 ปานกลาง

3.	ด้านการวัดผลและประเมินผล	 3.07	 0.70	 ปานกลาง

4.	ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	 3.25	 0.66	 ปานกลาง

5.	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 3.31	 0.67	 ปานกลาง

6.	ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 3.14	 0.76	 ปานกลาง

 ภำพรวม 3.14 0.66 ปำนกลำง



209   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.1 (January - April  2018)

	 	 1.1	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.07)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 นิเทศการใช้หลักสูตรภายในโรงเรียน																				

อย่างสม�า่เสมอ	(X	=	3.19)	รองลงมาคอื	การตดิตามและประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ

และน�าข้อมลูไปพฒันาการใช้หลกัสตูรให้มปีระสทิธภิาพ	(X	=	3.17)	และการสมัมนาวเิคราะห์หลกัสตูรระหว่าง

ครูผู้สอนเพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	(X	=	3.16)	

	 	 1.2	 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 2.99)							

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรก	คือ	การส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่

ครใูนกลุม่สาระต่าง	ๆ 	โดยเน้นการนเิทศแบบมส่ีวนร่วม	(X	=	3.18)	รองลงมาคือ	การส่งเสรมิให้ครนู�าภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	เครือข่ายผู้ปกครอง	ชุมชน	ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	(X	=	3.13)	และการให้ค�าปรึกษา

แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	(X	=	3.09)	

	 	 1.3	 ด้านการวัดผลและประเมินผล	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =3.07)																			

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 การก�าหนดให้ครูวิเคราะห์ผลการเรียน																	

ของนักเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง	(X	=	3.15)	รองลงมาคือ	การก�าหนดให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัด

และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน	 (X	 =	 3.15)	 และการก�าหนดให้ครูน�าผลการวัดแต่ละครั้งมาเป็นข้อมูล																						

ในการพัฒนา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	(X	=	3.14)	

	 	 1.4	 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 (X	=	3.25)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรกคือ	การศึกษาค้นคว้าวิจัย							

เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 (X	 =	 3.49)	 รองลงมาคือ	 บุคลากรได้รับการ

พัฒนาเก่ียวกับการใช้สื่อ	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 (X	 =	 3.39)	 และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี							

เพื่อส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนรายบุคคล	(X	=	3.39)	

	 	 1.5	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง																				

(X	=	3.31)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรกคือ	ความร่วมมือจากโรงเรียนใกล้เคียง

และหน่วยงานอื่น	ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	(X	=	3.55)	รองลงมาคือ	การวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในงานวิชาการ	 (X	 =	 3.46)	 และการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัย	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ											

การศึกษาอย่างเป็นระบบ	(X	=	3.38)	

	 	 1.6	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ									

ปานกลาง	(X	=	3.14)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรกคือ	การน�าข้อมูล	และน�าผล

การประเมนิมาใช้ในการตดัสนิใจและปรับปรงุงาน	(X	=	3.26)	รองลงมาคอื	การด�าเนนิงานตามแผนการจดัการ

ศึกษากับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 (X	 =	 3.23)	 และการปรับปรุง	 และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	(X	=	3.19)	

	 2.	 แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	

	 	 2.1	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ควรขอความร่วมมือจากโรงเรียนใกล้เคียงและ

หน่วยงานอื่นในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยในชั้นเรียน	และน�าผลการวิจัยมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน	มีการนิเทศติดตามการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง	จัดหาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับการ

ท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้บุคลากรใช้ศึกษาพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน	
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	 	 2.2	 ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรม	และเทคโนโลยีทางการศึกษา	มีดังนี้

	 	 	 2.2.1	 ควรจัดอบรมครูให้มีความรู้ในการท�าวิจัยเพื่อผลิตสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน	 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน																	

รายบุคคลและรายกลุ่ม		

	 	 	 2.2.2	 โรงเรียนควรจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	

	 	 	 2.2.3	 โรงเรยีนควรส�ารวจสือ่ทีเ่ป็นรายบคุคลแหล่งเรียนรู	้จดัท�าทะเบยีนฐานข้อมลูภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	ท�าแผนการบริหาร	น�านักเรียนไปทัศนศึกษา	เชิญวิทยากรชุมชนมาให้ความรู้	

	 	 2.3	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรการน�าข้อมูล	 และน�าผลการ

ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน	 มีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้	 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม	

ตรวจสอบและประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	เพือ่ปรบัปรงุพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา

และน�าผลไปใช้ในการพัฒนา	 	 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบและประกันคุณภาพภายใน														

สถานศึกษาประสานความร่วมมือสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกับคุณภาพ								

ภายในสถานศึกษาสรุปรายงานผลจากการติดตาม		ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

น�าผลไปใช้ในการพัฒนา	

อภิปรำยผล 
	 1.	 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที	่													

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3		

	 	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจากการประเมินผลคุณภาพ						

การศึกษาระดับชาติ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	มีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ	50	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก	 ดังนั้น	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 3	 จึงตระหนักถึงปัญหาการบริหาร

จดัการศกึษาอย่างชดัเจนจึงเน้นให้สถานศกึษาได้ให้ความส�าคญัในการบริหารงาน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษา	ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	ด้านการวัดผลและประเมินผล	ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาด้านวิชาการที่ส�าคัญที่สุด	 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของชาติที่วางไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุปราณี	 	 ชินโน	 (2556,																	

น.	86-88)	ที่ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	 และสอดคล้องกับงานวิจัย		

ของ	สุวภา	คงบุ่งคล้า	(2557)	ที่ศึกษาการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต	1	โดยภาพรวมและด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	

	 2.	 แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	3	

	 	 2.1	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ควรขอความร่วมมือจากโรงเรียนใกล้เคียงและ

หน่วยงานอื่น	 ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	 และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยในช้ันเรียน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย										

ของ	 มลชยา	 จีสละ	 (2558)	 ท่ีศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก													
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สังกดัส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	เขต	2	พบว่า	แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร

งานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 จัดอบรมให้ครูมีความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน										

ควรส่งเสรมิให้ครทู�าวจิยัในชัน้เรยีน	และน�าผลการวจิยัมาปรบัปรงุพฒันาการเรียนการสอน	มกีารนเิทศตดิตาม

การท�าวิจัยอย่างต่อเน่ือง	 จัดหาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับการท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้บุคลากรใช้ศึกษา

พัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียน	

	 	 2.2	 ด้านการพฒันาสือ่	นวตักรรม	และเทคโนโลยทีางการศึกษาควรจดัอบรมครใูห้มคีวามรูใ้นการ

ท�าวิจัยเพื่อผลิตสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชัญญา															

พงษ์ชยั	(2554)	ทีศ่กึษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	2	พบว่า	แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

วชิาการด้านสือ่การเรยีนการสอนควรเพิม่งบประมาณและขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	โดยการระดม

ทุนหรือรับบริจาค	 และ	 วราภรณ์	 อริยธนพล	 (2552)	 ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการปัญหา

ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้	1)	ให้ซ่อมแซมสื่อที่อยู่	จัดท�าประดิษฐ์

ขึ้นเองโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ยืมโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น	2)	โรงเรียนควรจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	

3)	 โรงเรียนควรส�ารวจสื่อที่เป็นรายบุคคลแหล่งเรียนรู้	 จัดท�าทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ท�าแผน									

การบริหาร	 น�านักเรียนไปทัศนศึกษา	 เชิญวิทยากรชุมชนมาให้ความรู้	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุวภา												

คงบุ่งคล้า	(2557)	ทีศ่กึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการและแนวทางแก้ปัญหาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน		สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	1	พบว่า	แนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการด้านการ

พัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	มีแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้	สถานศึกษาควรมีการระดมทุน

จากสมาคมผู้ปกครองในการจัดซ้ือสื่อและเทคโนโลยีหรือขอบริจาคส่ือจากหน่วยงานอื่น	 ใช้วัสดุที่มีอยู่ใน													

ท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสื่อ	ซ่อมแซมที่มีอยู่	ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อประเภทต่าง	ๆ	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ							

ผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม	

	 	 2.3	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรการน�าข้อมูล	 และน�าผลการ

ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน	 มีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้	 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม	

ตรวจสอบและประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	เพือ่ปรบัปรงุพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา

และน�าผลไปใช้ในการพัฒนา	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	มลชยา	จีสละ	(2556)	ที่ศึกษาแนวทางการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	

เขต	 2	 พบว่า	 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา											

ควรแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตาม	ตรวจสอบและประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประสานความร่วมมอืสถาน

ศกึษาและหน่วยงานอืน่ในการปรบัปรงุพฒันาระบบประกบัคณุภาพภายในสถานศกึษาสรปุรายงานผลจากการ

ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาและน�าผลไปใช้ในการพัฒนา
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในงำนวิจัย

	 1.	 ด้านการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา	สถานศึกษาควรได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีนใกล้เคียง

และหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย	 ควรมีการวิเคราะห์การท�าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา							

ในงานวิชาการ		และควรประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัย	เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ	

	 2.	 ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	สถานศึกษาควรจัดอบรมครูให้มีความรู้

ในการท�าวิจัยเพื่อผลิตสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อประเภทต่าง	 ๆ																		

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	รายบุคคลและรายกลุ่ม	

	 3.	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ควรการน�าข้อมูล	และน�าผลการประเมิน
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