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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการ     
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2        
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จากจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งหมด 
66 โรงเรียน มีประชากรจํานวน 132 คน ประชากรคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจํานวน 66 คน และกลุ่มที่ 2 ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจํานวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน 
การวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากประชากรทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( μ = 2.79, σ = 0.58) เมื่อ
จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ              
ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
ตามลําดับ สําหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนควรเพ่ิม
งบประมาณ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ โดยการระดมทุนหรือรับบริจาค ด้านหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช้ควรจัดอบรมหรือสัมมนาให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และจัดหาคู่มือรวมทั้งติดตามประเมินให้ความรู้ความเข้าใจทุกระยะ ด้านการจัดการเรียน
การสอนควรมีการจัดอบรมให้แก่ครู สนับสนุนการไปศึกษาดูงาน และเพ่ิมสื่อการเรียนการสอน           
เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลควรจัดอบรมให้ครูมีความรู้         
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ตลอดจนจัดหาหนังสือ คู่มือการวัดและประเมินผล และพัฒนา
โปรแกรมช่วยในการวัดและประเมินผล  
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ABSTRACT 
 The objective of the research was to study problems of and solutions to 
academic administration in small primary schools under the office of Saraburi 
Elementary Educational Area 2. The population was administration in small primary 
schools under the office of saraburi Elementary Educational Area 2, in academic year 
2553, from 66 schools. The population of the research was 132 administrational and 
academic teachers. The population was divided into two groups. The first group 
which was 66 administrations, and the second group which was 66 academic 
teachers. The instruments were questionnaire and interview. The statistical analyses 
were frequency, percentage, mean and standard deviation.   

 The findings revealed that the overall problems of academic administration 
in small primary schools under the office of Saraburi Elementary Educational Area 2 
were in the moderate level (μ = 2.79, σ = 0.58). Considering each aspect, the highest-
average aspect was teaching media, followed by the curriculum and its application in 
teaching and learning, and the evaluation respectively. As for the solutions to academic 
administration in those schools, the teaching media aspect should be increased in 
terms of the budget by asking from the government departments or from donation. 
For the curriculum and its application to teaching and learning aspect, there should be 
a training or seminar with manuals for the involved parties such as the administrators, 
teachers, and teaching staff. It should be followed and evaluated step by step. For 
the teaching and learning aspect, the teachers should be promoted to attend the 
seminar outside the schools and to increase the teaching media. For the evaluation 
aspect, the teachers should be supported by attending the workshop about raising 
the knowledge and understanding of evaluation. Moreover, they should be provided 
evaluation books, manuals and computer programmes. 
 
คําสําคญั   

การบริหารงานวิชาการ   ประถมศึกษา 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ได้กําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4 : แนวการจัด
การศึกษาที่มุ่งประโยชน์สูงสูดกับผู้เรียน โดยระบุไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด โดยท่ี
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 24 ที่กําหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม
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ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด          
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ แลใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน           
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) 
 ส่วนการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยการบริหารงาน          
ด้านต่างๆ ในโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานที่สําคัญซึ่งเป็นงานหลักของโรงเรียน          
มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ดังจะเห็นได้จาก
มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาจะปรากฏชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จการ
บริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารงานใน
โรงเรียน (บุญทิพย์ สุริยวงศ์, 2544) นอกจากน้ีงานวิชาการยังเป็นตัวช้ีให้เห็นถึงคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ันๆ โดยดูที่ผลผลิตการศึกษา คือ ตัวนักเรียนว่ามี
คุณภาพเพียงใด เป็นที่ยอมรับช่ืนชมของสังคมหรือไม่อย่างไร โรงเรียนจะมีช่ือเสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
งานวิชาการเป็นส่วนใหญ่ แตกต่างจากงานอ่ืนๆในโรงเรียนที่เป็นงานสนับสนุนและเป็นงานที่มี
ความสําคัญอันเป็นดับรอง  ผู้บริหารและครูจึงควรให้ความสนใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงาน
วิชาการให้มากที่สุดด้วย จากเหตุผลข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของ
การบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็น
อย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริม
และสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป (รุจิร์  ภู่สาระ, 2545) 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้
มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการบริหารวิชาการในยุคปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งน้ีเป็นไป
ตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้อง
ปรับตัวอย่างมาก ผู้บริหารจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลัก คือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 และในปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 32,879 แห่ง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเหล่าน้ีเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กคือมีนักเรียนต้ังแต่ 120 คน ลงมา 10,877 แห่ง และในจํานวนน้ีเป็นโรงเรียนที่มี
ขนาดเล็กมาก กล่าวคือมีนักเรียนต้ังแต่ 60 คน ลงมา  ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวเหล่าน้ีส่วนใหญ่ 
มีปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ นักเรียนมีคุณภาพการเรียนค่อนข้างตํ่า              
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย 
เช่น มีครูไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อและ
เทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งน้ีเน่ืองจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จํานวนนักเรียนเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร และโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกล่าวคือมี
การลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ใหญ่กว่า (http://smallschool.obec.go.th) 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตเขต2 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใน
สังกัดจํานวน 66 โรงเรียน โดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น          
143 แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล 155 โรงเรียน เอกชน 13 โรงเรียน ในจํานวนน้ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน จํานวน 66 โรงเรียน (ไม่รวมเอกชน) คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของโรงเรียน
ทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจาก อัตราการเกิดลดลงความนิยมของผู้ปกครอง
ที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมืองการมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําให้การศึกษา               
ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้ดีเพียงพอส่งผลให้อัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างตํ่า          
ทําให้มีค่าใช้จ่ายต่อเงินเดือนครูสูงมากขณะที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ไม่น่าพึงพอใจและโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ข้อจํากัดและสภาพปัญหาดังกล่าวสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้กําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในการวางแผน
พัฒนาจะยึดพ้ืนที่การปฏิบัติจริงเป็นหลักให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาคและเปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2, 2552) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การบริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและเมื่อพิจารณา
ถึงโรงเรียนขนาดเล็กด้วยแล้วสถานการณ์ย่ิงน่าเป็นห่วงมากกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืนเน่ืองจากมี
ทรัพยากรท้ังบุคคล ทรัพยากรอ่ืนๆ น้อยที่สุด และขาดแคลนในทุกด้าน ตามข้อมูลที่ได้อ้างอิงมา
ทั้งหมด ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทําการวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2                
ในขอบข่ายงาน 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อ                 
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) แล้วนําผล            
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จากการศึกษาค้นคว้าน้ีเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือหาทางพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการ รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงย่ิงๆ ขึ้นไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
มีปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรีเขต 2 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จากจํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทั้งหมด 66 โรงเรียน มีประชากรจํานวน 132 คน ประชากรครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 66 คน และกลุ่มที่ 2 ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจํานวน 66 คน 
รวมทั้งสิ้น 132 คน การวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแบบสอบถาม
ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ 
อายุ ตําแหน่ง วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการอบรมการบริหารงานวิชาการ และประสบการณ์
ในสอน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรบุรี เขต 2  4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม สํารวจข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น   
4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
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ด้านการวัดผลและประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานวิชาการเป็นผู้คอยให้ข้อมูล 
 3. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โดยใช้การบรรยายเป็นความเรียง 

 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่าชาย ร้อยละ 51.50 มอีายุ 51 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 51.50 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 32.60 และ 31-40 ปี ร้อยละ 13.60 
ตามลําดับ มีการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 67.40 เป็นผู้บริหารและครูวิชาการ          
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 50.00 ส่วนมากเคยเข้ารับการอบรมงานวิชาการ ร้อยละ 80.30 และ          
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนต้ังแต่ 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 66.70 รองลงมามีประสบการณ์           
ในการสอน 11-20 ปี ร้อยละ 18.20 และมีประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี           
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันร้อยละ 8.30 และ 6.80 ตามลําดับ 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการบริหารงานวิชาการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
( μ  = 2.79, σ = 0.58) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียระดับปัญหาสูงสุด คือ           
ด้านสื่อการเรียนการสอน (μ  = 2.98) รองลงมาคือด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ (μ  = 2.78) 
และด้านการจัดการเรียนการสอน (μ  = 2.72) ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียระดับปัญหาตํ่าสุด คือ            
ด้านการวัดผลและประเมินผล (μ  = 2.66) 

 3. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนควรเพ่ิม
งบประมาณ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ โดยการระดมทุนหรือรับบริจาค ด้านหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช้ควรจัดอบรมหรือสัมมนาให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และจัดหาคู่มือรวมทั้งติดตามประเมินให้ความรู้ความเข้าใจทุกระยะ ด้านการจัด         
การเรียนการสอนควรมีการจัดอบรมให้แก่ครู สนับสนุนการไปศึกษาดูงาน และเพ่ิมสื่อการเรียนการสอน
เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลควรจัดอบรมให้ครูมีความรู้          
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ตลอดจนจัดหาหนังสือ คู่มือการวัดและประเมินผล และพัฒนา
โปรแกรมช่วยในการวัดและประเมินผล 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ
เก่ียวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้          
ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลโดยผู้วิจัยมีประเด็น
อภิปรายผลดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
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ปานกลาง (μ = 2.79, σ = 0.58) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุด คือ 
ด้านสื่อการเรียนการสอน (μ =2.98) และอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณที่จะนํามา
พัฒนาในโรงเรียน งบประมาณที่ได้รับน้อยมากเพราะงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับตาม
จํานวนรายหัวของนักเรียน และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาน้อย ทําให้การบริหาร
จัดการการศึกษาขาดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างตํ่า การลงทุนกับผลตอบแทนท่ี
ได้รับไม่คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับกับผลการวิจัยของสุชิระ  จัตุรงค์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนองพบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมีปัญหามากที่สุด 
ทั้งน้ีสื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสําคัญและจําเป็นอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่
ครูผู้สอนควรได้ศึกษาและนํามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น เป็นการกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง นอกจากน้ีสื่อการเรียนการสอนยังสามารถช่วยผ่อนกําลังครูได้อีกทางหน่ึง 
และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้วางไว้ ฉะน้ันครูจึงต้องผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
และควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้การจัดทําสื่อการเรียนการสอนได้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  และเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังน้ี 
  1.1 ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 มีปัญหาการบริหารงานวิชาด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(μ =2.78, σ = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาครูวิเคราะห์หลักสูตรไม่เป็น และไม่สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงหลักสูตร (μ =3.52) มีปัญหามากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
โรงเรียนกําลังเริ่มต้นใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เป็นหลักสูตรใหม่สําหรับครู  
จึงส่งผลให้ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและไม่สามารถนําไปจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนได้ตรง ซึ่งงานด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้มีความสําคัญและจําเป็น         
อย่างย่ิงในการพัฒนาการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตรเป็นตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา          
ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2546) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนของการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตร
บอกได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็นสื่อการเรียนการสอน ใช้วิธีการฝึกอย่างไร 
จะจัดเตรียมอะไรบ้างที่จะช่วยในด้านการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีความสําคัญเป็นแผนยุทธศาสตร์
ของการศึกษาที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความต้องการ 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ควรจัดอบรมครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรอย่างถูกต้องโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาอบรมให้กับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีการรวมกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละอําเภอเพ่ือร่วมกันจัดทํา จัดสัมมนา
หลักสูตรภายในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กทุกปี ให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษา โดยบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับบุคลากรภายนอก และนิเทศติดตามการนํา
หลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ           
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2           
มีปัญหาการบริหารงานวิชาด้านการจัดเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ  = 2.72,           
σ = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาจัดครูเข้าสอนไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ              
(μ =3.60) มีปัญหามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนน้อย  
มีจํานวนจํากัดและไม่ครบช้ันเรียน ไม่สามารถจัดครูประจําช้ันประจําวิชาโดยคํานึงถึงความสามารถ 
ประสบการณ์ และความถนัดได้ อีกทั้งต้องสอนหลายช้ัน หลายวิชาจึงไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
ทําให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาครูยังคงมีการสอนแบบเดิมที่เป็นผู้ช้ีนํา
ความรู้เน่ืองจากต้องสอนควบหลายช้ันในเวลาเดียวกัน ซึ่งการบริหารงานวิชาการด้านการเรียนการสอน
น้ันต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และ 
สภาพท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในเนื้อหาแต่ละเรื่อง จัดการเรียนการสอน          
แบบบูรณาการ สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
จัดครูเข้าสอนตามรายวิชาได้ตรงและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ดังที่ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 
(2543) กล่าวว่า ครูคือผู้อํานวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ครูจึงต้องมีความสามารถท่ีจะ
ค้นพบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถค้นคว้า
หาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งสําคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะช่วยเหลือโดยไม่มี
เง่ือนไข ครูจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความเช่ียวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน โดยท่ี
ต้องใจกว้าง เพราะผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้น้ันก็ได้  สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545)            
ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะน้ันครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษา
จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นผู้ ช้ีนํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน  

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนคือ ควรมีการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียนขนาดเล็กได้ ทั้งการเชิญให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดส่งนักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกที่ต้องการไปฝึกสอนที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน 
หรือมีครูสอนไม่ตรงเอก สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ สนับสนุนการทํา
วิจัยในช้ันเรียน ให้ครูทุกคนจัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น เพ่ิมค่าตอบแทนหรือพิจารณาความดี 
ความชอบให้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วย 
  1.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2               
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มีปัญหาการบริหารงานวิชาด้านสื่อการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( μ = 2.98,           
σ = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาการขาดงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
( μ =3.93) มีปัญหามากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายหัวของนักเรียนน้อย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2552) 
จึงทําให้ครูได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะนําไปจัดทําสื่อโดยเฉพาะสื่อที่เป็น
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีราคาแพงและงบประมาณท่ีโรงเรียนขนาดเล็กได้รับจะได้รับน้อย
ตามจํานวนนักเรียนจึงทําให้โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อให้น้อยตามไปด้วย และ
ต้องการจัดทําและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม พอเพียงกับความต้องการของนักเรียน ทั้งน้ี
เพราะส่ือการเรียนการสอนถือเป็นปัจจัยทางการศึกษาที่สําคัญอย่างย่ิง เพราะหากสื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแล้วการเรียนรู้จะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียนเป็น
อย่างดี มีบรรยากาศในการเรียนที่ไม่น่าเบ่ือหน่าย รวมถึงการจัดทําสื่อให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ล้วนสร้างบรรยากาศ
ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ จากสาเหตุเหล่าน้ีทํา
ให้ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมใจ  พรหมศาสตร์ (2544) ได้ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ปัญหาการดําเนินงานวิชาการด้านวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับ           
ปานกลาง และสอดคล้องกับสมสนิท  บุญญาภิสมภาร (2545) ได้ศึกษาปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
ชลบุรี พบว่า ปัญหาการดําเนินงานวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี            
สื่อการสอนมีบทบาทสําคัญและจําเป็นมากต่อการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรได้ศึกษาและ
นํามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
เป็นการกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง นอกจากน้ี          
สื่อการสอนยังสามารถช่วยผ่อนกําลังครูได้อีกทางหน่ึง และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตร           
ได้วางไว้ ฉะน้ันครูจึงต้องผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ          
ในการเรียนการสอนมากที่สุด 
  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน คือ จัดอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ จัดหาสื่อการเรียน          
การสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ควรมีผู้มาให้คําแนะนําปรึกษาหารือ การติดตามผล 
การแก้ปัญหา และการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หน่วยงาน  
ทางราชการควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ             
มีจํานวนที่เพียงพอกับความต้องการ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบพิเศษ ในลักษณะเป็น
งบประมาณพิเศษก่อนพิจารณาจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน สื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือ
เรียน แบบฝึกหัด ให้โรงเรียนขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองในการจัดซื้อหนังสือ แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ีเพราะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วรัฐต้องจัดการศึกษาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริง
โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจและพร้อม
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สนับสนุนได้บ้างเป็นบางส่วน ให้โรงเรียนจัดทําโครงการจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องโดยขอความอนุเคราะห์
สนับสนุน ระดมทุน หรือการขอรับบริจาคสื่อการเรียนการสอนไปยังรุ่นพ่ี 
  1.4 ปัญหาด้านการวัดผลประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2            
มีปัญหาการบริหารงานวิชาด้านการวัดผลประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ  = 2.66,            
σ = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใช้ในโรงเรียนยังไม่ได้
มาตรฐาน (μ  = 3.24) มีปัญหามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก            
มีบุคลากรน้อยและจํากัด งบประมาณน้อย ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องให้ครูทํางานทุกอย่าง จึงไม่มีเวลา
ศึกษาและทําความเข้าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมท้ังการขาดงบประมาณที่เพียงพอ               
ส่งผลให้การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมยศ 
พงษ์ศิริพัฒน์ (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดประทุมธานี พบว่า ครูมีภารกิจมากจึงทําให้ไม่มี
เวลาที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล จึงทําให้ครูไม่เข้าใจหลักการวัดผล
ประเมินผลเท่าที่ควร ซึ่งการวัดผลและประเมินผลถือว่าเป็นหน้าที่อันสําคัญของครูผู้สอนเพราะเป็น
เครื่องมือที่จะช้ีข้อดีข้อเสียของงานที่ปฏิบัติไปจนสําเร็จตลอดจนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือผู้บริหารจะได้นําผลน้ันมาปรับปรุง แก้ไข เพ่ือดําเนินงานในคร้ัง
ต่อไป สอดคล้องกับปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้สรุปไว้ว่าการจัดหาเอกสาร ที่เป็นความรู้
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพ่ือเผยแพร่ให้ครูอาจารย์ได้ทราบทั่วกันน้ันเป็นสิ่งสําคัญ
และจําเป็นเพ่ือให้ครูได้ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผล 
   แนวทางแก้ไขปัญหาด้านด้านการวัดผลประเมินผลคือ สรุปได้ว่า แนวทางแก้ปัญหา 
ด้านการวัดผลและประเมินผล คือจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือ
ทางการวัดและประเมินผล และการศึกษาดูงานด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจัดให้มี
หนังสือวิชาการด้านการวัดและประเมินผลไว้ให้ครูเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าด้านการวัดและประเมินผล 
พิจารณาในการจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบประเภทต่างๆเพ่ืออํานวยความสะดวก          
แก่ครูผู้สอน นําผลการวัดผลและประเมินผลไปใช้การปรับปรุงการเรียนการสอน จัดทําระบบการ
วัดผลที่ถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดทําบันทึก รายงานและจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ยังมีข้อที่มี 
การบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดในแต่ละด้าน ซึ่งแสดงว่ามีปัญหามากที่สุด คือ ด้านสื่อ
การเรียนการสอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงนํามาเสนอแนะเพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  ดังน้ี 
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการทางด้านสื่อการเรียน 
การสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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