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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  
กลุ่มแรกใชศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน รวม 492  
คน  การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาทั้ งประชากร ส่วนกลุ่มท่ีสอง  ใช้ในการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็  เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  รวม 14  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  1) 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเลก็  2) ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปัญหามาก  (   X =3.96 , S.D.=.69) ส่วนแนวทางการ
แกปั้ญหาทุกภาคส่วนควรใหค้วามร่วมมือกนัในการท างานเพ่ือใหง้านบรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลดีแก่ผูเ้รียน 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this research were :  to study problems and solving guidelines for academic 
administration of small school under Secondary Educational Service Area Office 32. The population was divided into 
two group :  the first was 492 administrator and teachers who had academic administration problems and second was 
14 administrator and chief academic who had a group conversation to seek solutions academic administration 
problems. The tools were the questionnaire and group conversation for the questions. The statistical analyses were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were as follows : Overview have problem the high 
level (   X =3.96, S.D.= .69), solving guidelines all sectors should collaborate to make goals and achieve better results 
for students. 
  
 
 
Key words : Problems and solving guideline 
ค าส าคญั : ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา 
*นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 
***อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์ 

- 1540 -



  HMO8-2 
 

บทน า 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นงานท่ีจะตอ้ง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเคร่ืองช้ีความส าเร็จ  และ
ความสามารถของผูบ้ริหาร การบริหารงานวชิาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียน
เก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี  และมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาทุก
แห่ง  คือการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผูเ้รียน ซ่ึงในการด าเนินการบริหารงานวิชาการพบเจอปัญหาหลายอย่าง  
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการด าเนินงานค่อนขา้งมาก ทั้งทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวดั ประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  และการวจิยัในชั้นเรียน  ปัญหาเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อ
คุณภาพทางการศึกษาของนกัเรียนทั้งส้ิน   
 การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจของผูบ้ริหารท่ีตอ้งก าหนดแบบแผน  วิธีการ  และขั้นตอนต่าง ๆ  ใน
การปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  เพราะถา้ระบบบริหารไม่ดีจะส่งผลกระทบกระเทือนถึงส่วนอ่ืน ๆ  ของหน่วยงาน  นกั
บริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ การบริหารนั้น
จะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ  เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ  มิใช่เพียงผูบ้ริหารจะกระท าเพียงคนเดียว  แต่มี
ผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  ผูร่้วมงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้ งทางด้าน
สติปัญญา  ความสามารถ  ความถนัด  และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารจะน าเอาเทคนิค
วิธีการ  และกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา  ปรียาพร 
(2535)   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32  ไดมี้การกระจายอ านาจการบริหารงานทั้ง  4  ฝ่ายงาน  ให้
สถานศึกษาเพ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการ  แต่ในการด าเนินงานของสถานศึกษายงัมีปัญหาและอุปสรรคบาง
ประการท่ีไม่บรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายของเขตพ้ืนท่ี  และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนท่ีท าหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง   และเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  32  เพ่ือหาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  และน าปัญหามาหาแนวทาง
แกปั้ญหาเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดั
การ ศึกษ าส าม ารถน าผลการวิ จัยไป ใช้ เป็ น แน วท างใน การป รับป รุงพัฒ น าการบ ริห ารงาน วิช าการ  
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุดและมีมาตรฐานต่อไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 32   

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.   เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 32   
 2.   เพื่อศึกษาแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32   
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วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 48 คน และครูผูส้อน จ านวน   
444  คน    สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต  32  ปีการศึกษา  2557   รวมประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
ทั้งส้ิน  492  คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้มาจากจ านวนประชากรทั้ งหมด  ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 48 คน และครูผูส้อน จ านวน  444  คน    สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต  32  ปีการศึกษา  
2557   รวมประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งส้ิน  492  คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 
 ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเลก็  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มีระดบัปัญหา  5  ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Form or Unstructured Questionnaire)  เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ส่งถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง  และน าแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนตามเป้าหมายพร้อมก าหนดวนัรับคืน  โดยผูว้จิยัไดจ่้าหนา้ซองพร้อม
ติดแสตมป์ให้ทางโรงเรียนส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยั  กรณีท่ีทางโรงเรียนไม่ไดส่้งแบบสอบถามกลบั ผูว้ิจยัได้
ไปเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองไดแ้บบสอบถามคืน  จ านวน  492 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัท่ีรับคืนจากผูต้อบแบบสอบถามแลว้เลือกเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2  การศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation)  การแปลความหมาย  และการจดัอนัดบั  เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 4.3  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  (Content  
Analysis)  โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ  น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความ
เรียง 

- 1542 -



  HMO8-4 
 

ผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32  ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 
ของโรงเรียนขนาดเลก็ 

ผู้บริหารโรงเรียน 

  X  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน 
2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
4. ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
5. ดา้นการพฒันาใชส่ื้อ และเทคโนโลยี 
6. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
7. ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 

3.91 
3.97 
4.09 
4.00 
4.01 
3.86 
3.87 

.36 

.71 

.80 

.76 

.71 

.69 

.77 

มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 

เฉลีย่รวม 3.96 .69 มปัีญหามาก 

  จากตาราง  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวชิาการของ
โรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปัญหามากทุกขอ้  
(   X = 3.96 , S.D.=.69) เม่ือพิจารณาเป็นดา้น  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปัญหามาก  โดยดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุด ดา้นการ
วดัและประเมินผลการศึกษา (   X = 4.09)  รองลงมาคือดา้นการพฒันาใชส่ื้อและเทคโนโลย ี (   X = 4.01) 
 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32  ผลการวจิยั ดงัน้ี 
  1.  ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต  32  โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และจากการ
สอบถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม พบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตร พบปัญหา คือ หลกัสูตรแกนกลางของ
โรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เช่ือมโยงกบัหลกัสูตรโรงเรียนและบริบทของนกัเรียน มีครูไม่ตรงตามรายวิชาท่ีสอน ขาดการ
ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบปัญหา คือ เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวนครูมีน้อย ท าให้ครูมีภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ของนักเรียน ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบปัญหา คือโรงเรียนขนาดเล็กขาดบุคลากรในการจดัท าทะเบียน
และวดัผล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลยงัไม่หลากหลาย  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน พบปัญหา คือ การ
ประเมินโรงเรียนแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากโรงเรียนมีครูนอ้ย เม่ือมีการประเมินครู
และนกัเรียนทั้งโรงเรียนตอ้งช่วยกนัเตรียมงานประเมิน ดา้นการพฒันาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ท่ีพบปัญหา คือ 
ระบบอินเตอร์เน็ตยงัไม่ทัว่ถึงและสัญญาณยงัไม่แรงพอ ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เน่ืองจากขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ  ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  พบปัญหา คือ โรงเรียนขนาดเล็กยงัขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการวิจัยในชั้ นเรียน  พบปัญหา คือ ครูยงัขาดความเข้าใจในการท าวิจัย 
ในชั้นเรียน 
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 2.   แนวทางการแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 มีแนวทางแกปั้ญหา ดงัน้ี 
  2.1   แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน 
   ปัญหาท่ีพบ คือโรงเรียนขนาดเลก็มีปัญหาดา้นหลกัสูตรแกนกลางไม่มีความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร
โรงเรียน และบริบทของนกัเรียน  ขาดการติดตามผลการใชห้ลกัสูตรจากทุกฝ่ายอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จากปัญหา
ดงักล่าวคณะผูบ้ริหารและครูไดร่้วมกนัระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าว  ไดข้อ้สรุปดงัน้ี  โรงเรียนขนาด
เลก็ควรร่วมมือกนัในการจดัท าหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งและเสริมความมุ่งหมายทางการศึกษาในระดบัชาติ ตรงตาม
ความตอ้งการของชุมชน และน าหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดผลแก่ผูเ้รียน มีการประเมินผลหลกัสูตร และมีการน าขอ้มูลท่ีได้
จากการประเมินผลหลกัสูตรไปปรับปรุงแกไ้ข  
  2.2   แนวทางแกปั้ญหาดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  

ปัญหาท่ีพบ คือโรงเรียนขนาดเลก็มีจ านวนครูนอ้ย  จ านวนนกัเรียนลดลงทุกปี จ านวนครูจึงลดลง
ตามสดัส่วน และนอกจากงานสอนแลว้  ครูยงัมีงานอ่ืนท่ีตอ้งรับผิดชอบ จ านวนครูท่ีนอ้ยแต่ภาระงานยงัคงมีสายงาน
เท่ากบัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  อีกปัญหาคือ ครูมีคุณวฒิุไม่ตรงสาขาวชิาท่ีสอน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่าลง  แนวทางแกปั้ญหาคือ โรงเรียนขนาดเลก็ควรสะทอ้นใหห้น่วยงานส่วนกลางเห็นความส าคญัถึงปัญหา
ดงักล่าว  และขอบุคลากรในรายวชิาท่ีขาดจากหน่วยงานตน้สงักดั  เพราะถึงแมว้า่โรงเรียนขนาดเลก็ถึงแมจ้ะมีนกัเรียน
นอ้ย ไม่คุม้ค่ากบัการบริหารจดัการก็จริงแต่โรงเรียนขนาดเลก็มีความใกลชิ้ดกบัชุมชน  และนกัเรียนบางคนท่ีมีมีฐานะ
ยากจนยงัคงพอมีก าลงัทรัพยม์าเรียนได ้  
  2.3   แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา   
               ปัญหาท่ีพบคือโรงเรียนยงัขาดการมีเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจนและยุติธรรม  ผูบ้ริหารและครู
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนควรก าหนดนโยบายและเกณฑ์การวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน  ครูควรใช้
วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลายและค านึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล   บุคลากรทุกคนควร
ตระหนกัและให้ความส าคญัในการประเมินคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนควรก าหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้พร้อม
ส าหรับการประเมิน   ควรลดการประเมินบางอยา่ง ท่ีไม่จ าเป็นเพราะการประเมินและบ่อยเกินไปท าให้ครูผูส้อนไม่มี
เวลาไดท้ าการเรียนการสอน   ปัญหาการจดัท าแผนการวดัและประเมินผล ของครูในแต่ละรายวิชา   จดัท าแผนการวดั
และประเมินผลของครูในแต่ละรายวิชา  ผูบ้ริหารควรก ากบั  ติดตามให้การด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
บรรลุตามเป้าหมายและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้  โรงเรียนควรส่งเสริมพฒันาระบบและเทคนิควธีิการวดัและ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่ครู และบุคลากรของโรงเรียน   ครูควรวดัและประเมินผลให้ตรง กับตวัช้ีวดัหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้   ครูควรน าผลการวดัและประเมินไปวเิคราะห์  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
   2.4   แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

   ปัญหาท่ีพบ คือ การประเมินท่ีบ่อยเกินไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 
เน่ืองจากในการประเมินแต่ละคร้ังโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนครูน้อย ทั้งครูและนักเรียนตอ้งร่วมกนัจดัเตรียมการ
ประเมิน แนวทางแก้ปัญหา คือ ทางส่วนกลางตน้สังกดัควรทบทวนและวางแนวทางในการบริหารจดัรูปแบบการ
ประเมินและเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินแต่ละคร้ังไม่ควรเปล่ียนแปลงบ่อย เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อทางโรงเรียน
ขนาดเลก็ท่ีมีความจ ากดัดา้นจ านวนครู 
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2.5  แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการพฒันาใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา    
ปัญหาท่ีพบ คือ โรงเรียนขาดส่ือ และเทคโนโลย ี  ท่ีทนัสมยั ระบบอินเตอร์เน็ตยงัไม่ทัว่ถึงและ

สญัญาณยงัไม่แรงพอ ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เน่ืองจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ แนวทางการแกปั้ญหา 
คือ จดัหางบประมาณ การสนบัสนุนจากภาคีเครือข่ายและองคก์รอ่ืน ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ควรส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือ  และนวตักรรมการเรียนการสอน ตามบริบทของ
รายวชิา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน   

  2.6   แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้   
      ปัญหาท่ีพบคือโรงเรียนขนาดเล็กยงัขาดงบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางแกปั้ญหา คือ ท าการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนโดยใชก้ลยุทธ์ ประชุมปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน การ
แสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอกและการสร้างทีมงาน โดยใชกิ้จกรรมยอ่ย การประชุม การมอบหมายงาน 
การนิเทศติดตาม  ควรส่งเสริมและพฒันาระบบ ICT ใหท้นัสมยั พร้อมใชง้าน โดยขอเพ่ิมงบประมาณใหโ้รงเรียนขนาด
เลก็ 

  2.7   แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการวจิยัในชั้นเรียน 
           ปัญหาท่ีพบ คือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน ไม่เห็นความส าคญั
ของการวจิยัในชั้นเรียน เน่ืองมาจากภาระงานพิเศษค่อนขา้งมาก  จึงไม่มีการศึกษาวจิยัในชั้นเรียนอยา่งจริงจงั  แลว้น า
ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชจ้ริง  แนวทางการแกปั้ญหา คือ อบรมใหค้วามรู้ในการท าวจิยัในชั้นเรียน ตลอดจนศึกษาดูงานตาม
แหล่งต่างๆ    เพื่อสร้างแรงจูงใจใหค้รูพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้ เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มครูท่ีไม่สามารถท างานวจิยัดว้ย
ตนเองได ้เผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณชน และมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และ
พฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูโดยเนน้การนิเทศแบบกลัยาณมิตร  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32 ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.   ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานวชิาการ
ของโรงเรียนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  สอดคลอ้งงานวจิยัของ สมาน(2559) ไดศึ้กษาปัญหาและ
แนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีปัญหาสูงสุดคือดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือดา้นการจดัการเรียนการสอน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของปัญหาต ่าสุดคือดา้น
หลกัสูตรและการน าไปใชส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เพียงตะวนั (2558) ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงานวชิาการใน
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  รองลงมาคือดา้นการ
วดัผลประเมินผล ส่วนดา้นท่ีมีต ่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสอคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เรวตั 
(2555) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีครูไม่ครบ
ชั้น สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3  โดยรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก และดา้น
การบริหารงานวชิาการ โดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
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 2.   แนวทางการแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32  ท่ีพบวา่มีปัญหา คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน 
  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน โรงเรียนขนาดเลก็ควรร่วมมือกนัในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
และเสริมความมุ่งหมายทางการศึกษาในระดบัชาติ ตรงตามความตอ้งการของชุมชน และน าหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดผลแก่
ผูเ้รียน มีการประเมินผลหลกัสูตร และมีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลหลกัสูตรไปปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  สมาน  (2559)  ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 พบวา่ แนวทางการแกปั้ญหาดา้นหลกัสูตรและการ
น าไปใช ้ โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพฒันาและทบทวนการใชห้ลกัสูตรในทุกปีการศึกษา และสอดคลอ้งกบั สุคนธา  
(2558) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่สถานศึกษาควรวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยก าหนดเป้าหมายและนโยบายท่ีชดัเจน ก าหนดแนวทางปฏิบติั มีการศึกษาบริบทของทอ้งถ่ินให้
ตรงกบัสภาพท่ีแทจ้ริงพร้อมกบัมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภาระงานประชุมช้ีแจง วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและมีการประเมินการใชห้ลกัสูตร โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตร 
  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนขนาดเลก็มีจ านวนครูนอ้ย ควรสะทอ้นใหห้น่วยงานส่วนกลาง
เห็นความส าคญัถึงปัญหาดงักล่าว ไม่ควรลดจ านวนครูลง และขอบุคลากรในรายวชิาท่ีขาดจากหน่วยงานตน้สงักดั  
เพราะถึงแมว้า่โรงเรียนขนาดเลก็ถึงแมจ้ะมีนกัเรียนนอ้ย ไม่คุม้ค่ากบัการบริหารจดัการก็จริงแต่โรงเรียนขนาดเลก็มี
ความใกลชิ้ดกบัชุมชน  และนกัเรียนบางคนท่ีมีฐานะยากจนยงัคงพอมีก าลงัทรัพยม์าเรียนได ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
โสภวฒัน์  (2548) ไดศึ้กษา สภาพ ปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี กล่าววา่ ครูคนเดียวสอนทุกกลุ่มสาระ ท าใหข้าดทกัษะหรือความถนดัในบาง
กลุ่มสาระ 
  ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา  ควรใชว้ธีิการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย เนน้การ
ประเมินตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบั สุคนธา (2558) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่ การ
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่ สถานศึกษาตอ้งก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย โดยร่วมกนัก าหนดแนวทางปฏิบติัใหเ้ขา้ใจตรงกนั พร้อมส่งเสริมใหค้รูส่งแผนการวดัและประเมินผลรายวชิา  
และมีการวดัผลและประเมินผลโดยเนน้ตามสภาพจริง 
 ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ควรก าหนดเป้าหมายและนโยบายในการท างานร่วมกนั ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการร่วมมือในการท างาน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี สอดคลอ้งกบั สุคนธา  (2558) ได้
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่ ควรก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยมีคณะท างานเพ่ือ
ประสานงานกบัครูเพื่อสร้างความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  
 ดา้นการพฒันาใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ควรส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือ  และนวตักรรมการ
เรียนการสอน ตามบริบทของรายวชิา  เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จีรพล  (2548) ได้
ศึกษา ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมือง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พบวา่ แนวทางแกปั้ญหาดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี  คือ รัฐควรจดัสรร
งบประมาณดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี  ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการและใหค้รูผลิตส่ือใชเ้อง 
  ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ ควรท าการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนโดยใชก้ลยทุธ์ 
ประชุมปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอกและการสร้างทีมงาน โดยใชกิ้จกรรม
ยอ่ย การประชุม การมอบหมายงาน การนิเทศติดตาม  ควรส่งเสริมและพฒันาระบบ ICT ใหท้นัสมยั พร้อมใชง้าน โดย
ขอเพ่ิมงบประมาณใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จีรพล (2548) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทาง
แกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  พบวา่ แนวทางแกปั้ญหาดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  คือ ควรจดัหางบประมาณและขอความร่วมมือจากชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ และใหส้ถานศึกษาจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน ควรอบรมใหค้วามรู้แก่ครู และส่งเสริมครูใหท้ าวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุคนธา  (2558) ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พบวา่ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรม 
สมัมนาในการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน และสนบัสนุนใหค้รูน าเสนอผลงานการวจิยัระดบัชาติ เผยแพร่งานวจิยัในชั้นเรียน 
มีการแต่งตั้งกรรมการในการติดตามการท าวจิยัในชั้นเรียน และประเมินผลการท าวจิยัในชั้นเรียน สถานศึกษาควรสร้าง
ขวญัและก าลงัใจใหค้รูในการท าการวจิยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.    ขอ้เสนอแนะและการน าไปใช ้ 
  จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32  มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 
  1.1    เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีบุคลากรค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการ
ระบบงานอ่ืน ๆ ส่งผลท าให้ระบบการบริหารงานวิชาการขาดประสิทธิภาพและส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่อพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  ดงันั้นโรงเรียนควรมีการวางแผนงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ส่วนกลางไม่ควรลดจ านวนครูของโรงเรียน
ขนาดเล็กลงเพียงเพราะจ านวนเด็กมีนอ้ย เพราะการลดจ านวนครูลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายวิชาท่ีสอน ซ่ึงยงัคงมี
เท่าเดิม  
  1.2   ไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กยงัคงมีบทบาทส าคญัต่อชุมชน มีความ
ใกลชิ้ดและเขา้ถึงชุมชนไดม้าก อีกทั้งยงัสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมีฐานะยากจนท่ีไม่สามารถไปเรียนต่างอ าเภอไดห้ากมี
การยบุโรงเรียนขนาดเลก็ลง 
 2.   ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1   รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเลก็ 
  2.2   คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในโรงเรียนขนาดเลก็ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน  และบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์ ในโอกาสน้ี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยป์ระสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ ์  ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปิยาภรณ์  ศิริภานุมาศ ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ดร.สุรชยั  ปิยานุกลู  ท่ีปรึกษา
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วทิยานิพนธ์ร่วม ดร.เผา่พงษพ์ฒัน์ บุญกะนนัท ์  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์    ท่ีไดก้รุณาช่วยใหค้  าปรึกษา  แนะน า
แนวทาง ช่วยเหลือ ตรวจสอบ พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องของวทิยานิพนธ์  
 

เอกสารอ้างองิ 
จีรพล  พวงค า. (2548). ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารก าร ศึ ก ษ า) .  เพ ช ร บู ร ณ์  : 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์. 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์.  (2535).  การบริหารงานวชิาการ.  กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ. 
เพียงตะวนั  ฤทธิรณ (2558). สภาพการบริหารงานวชิาการในโณงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 2.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). สุรินทร์ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์  

เรวตั ภิรมยไ์กรภกัด์ิ. (2555). ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครู
ไม่ครบชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา). นครราชสีมา : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา. 

สมาน  กลมกูล. (2559). ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). บุรีรัมย ์ : บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

สุคนธา  ดิษฐสุนนท์ (2558). สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การบรหารการศึกษา).
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  

โสภวฒัน์  เหลาธรรม. (2548). สภาพ ปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี. วารสาร วิจัยวิชาการ สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 

 
 

- 1548 -




