
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ 

เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต	4	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา

จ�านวน	 124	คน	ครูผู้สอน	 จ�านวน	 195	คน	 รวมจ�านวน	 

319	 คนและได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน	 เคร่ืองมือที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 โดยมีค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 0.80	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

การทดสอบที	 (t	 –	 test	 แบบ	 Independent	 Samples)	

ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร	 2	 กลุ่มการทดสอบ 

ค่าเอฟ	(F	–	test	แบบ	One	way	ANOVA)	ทดสอบความ

แตกต่าง	 ระหว่างตัวแปร	 3	 กลุ่ม	 และหากพบว่ามีความ 

แตกต่าง	ผู้วิจัยจะท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการ 

ของเชฟเฟ่	(Scheffé)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา	เขต	4	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	 ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

	 2.	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 

จ�าแนกตามต�าแหน่ง	 พบว่า	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู ้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา	 ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ด้านการ 

วัดผล	 ประเมินผลและด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	

ด้านการแนะแนว	ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ	 มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส�าหรับด้านอื่นๆ	 มีการปฏิบัติไม  ่

แตกต่างกัน

	 3.	ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	ตามความคิดเหน็

ของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน	 พบว ่า	 

ในภาพรวมและการปฏิบัติงาน	 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ท้องถิ่น	 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้ 	 ด ้านการวัดผลประเมินผลและ 

ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	ด้านการนิเทศการศึกษา	

ด้านการแนะแนว	 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา	 ด้านการส่งเสริมชุมชน 

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	 มีการปฏิบัติแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติที	่.05	ส�าหรับด้านอืน่ๆ	มีการปฏิบตัิ

ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารงานวิชาการ

Abstract
	 This	researcher	aims	to	study	and	compare	

academic management in Basic Educational  

Institution	 under	 Nakhon	 Ratchasima	 Primary	 

Education	 Service	 Area	 Office	 4.	 The	 sample	 

group	 consists	 of	 124	 educational	 institution	 

administrators	and	195	teachers,	totally	319	people.	

The	 instrument	 used	 for	 data	 collection	was	 

a	 questionnaire.	 The	 reliability	 was	 0.80.	 The	 

data	were	 presented	 in	 the	 form	 of	 frequency,	 

percentage,	 mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 

[independent]	 ,f-test	 [one	 way	 ANOVA]	 and	 

least	significant	difference	by	Scheffé.

	 The	study	results	showed	that;

	 1.	Academic	 management	 in	 Basic	 

Educational	Institution	under	Nakhon	Ratchasima	

Primary	Education	Service	Area	Office	4,	the	overall	

were	 at	 the	 high	 level.	When	 considering	 each	 

aspect	 found	 that	 the	highest	 level	was	 learning	

process	 development.	 The	 lowest	 level	 was	 

community	support	for	academic	strength.	

	 2.	Academic	 management	 in	 Basic	 

Educational	Institution	under	Nakhon	Ratchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4	 as	 

perceived	 by	 personnel,	 classified	 in	 term	 of	 

position found that educational institution  

administrators and teachers had the opinions 

within	local	curriculum	development,	instructional	

in	 educational	 instruction,	 learning	 process	 

development,	 measurement	 and	 assessment	 

and	 credit	 transferring	management,	 research	 

for	education	quality	development	 in	educational	

institution	 ,	 counseling,	 community	 support	 for	

academic	 strength	were	 statistically	 significant	

difference	at	.05.	The	other	aspects	were	indifferent.

	 3.	The	 comparison	 result	 of	 academic	 

management	 in	 Basic	 Educational	 Institution	 

under	 Nakhon	 Ratchasima	 Primary	 Education	 

Service	Area	Office	 4	 as	 perceived	by	personnel	 

in difference educational institutions. The overall 

were	 local	 curriculum	development,	 instructional	 

in	 educational	 instruction,	 learning	 process	 

development,	 measurement	 and	 assessment	 
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and	 credit	 transferring	management,	 research	 

for	education	quality	development	 in	educational	

institution,	 education	 supervision,	 counseling,	 

internal	 quality	 assurance	 system	development	 

and	 education	 standard,	 community	 support	 

for	academic	strength	were	statistically	significant	

difference	 at	 0.05.	 The	 other	 aspects	 were	 

indifferent.

Keywords : Academic	Management

บทน�า
	 การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการ

บริหารการศึกษา	 ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 

ก็คือ	 การจัดการศึกษา	 คุณภาพและมาตรฐานของ 

สถานศึกษา	 จึงอยู่ท่ีงานด้านวิชาการ	 ซึ่งจะประกอบด้วย	 

งานด้านหลักสูตและการจัดการเรียนการสอน	 การจัด

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การจัดส่งเสริมงานด้านวิชาการ	รวมถึง

งานด ้านวัดผลประเมินผล	 ขั้นตอนการด�า เ นินงาน 

ด้านวิชาการ	 จะมีขั้นวางแผนงานด้านวิชาการ	 ขั้นการจัด 

และด�าเนินการ	และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ	

หลักการบริหารงานด้านวิชาการคือหลักแห่งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	2553:	7)

	 สภาพของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา	เขต	4	ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	 ยังมีการปฏิบัติในระดับน้อยอันเน่ือง 

มาจากครูมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น	 ส่งผลให้การ

จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด	

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัย 

จึงสนใจศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	ตามประกาศกฎกระทรวง	 ว่าด้วยการ

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารกระจายอ�านาจการบรหิารและ

การจัดการศึกษา	พ.ศ.	 2550	ทั้งหมด	12	ด้าน	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนางานวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา	เขต	4

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็น 

ของบคุลากรจ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศกึษา

ขอบเขตของปัญหา
 การวิจัยในคร้ังนี้มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามกรอบ 

การบริหารงานวิชาการกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา	พ.ศ.	 2550	ทั้งหมด	12	ด้าน	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550:	29)	

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากร

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 บุคลากร

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	ปีการศึกษา	2557	เฉพาะ

สถานศึกษาของรัฐ	 จ�านวน	 1,873	 คน	 ก�าหนดขนาด 

กลุ ่มตัวอย่างได้จ�านวน	 319	 คนได้มาโดยการสุ ่มแบบ 

แบ่งชั้น	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	124	คน	

ครูผู้สอนจ�านวน	195	คนและจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	
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ได้แก่	 สถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน	 107	คน	สถานศึกษา

ขนาดกลาง	 จ�านวน	 176	 คนและสถานศึกษาขนาดใหญ่	

จ�านวน	36	คน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 สอบถามเก่ียวกับต�าแหน่งและขนาด 

สถานศึกษา	 มีลักษณะเป ็นแบบตรวจสอบรายการ	 

(Checklist)	

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร

เกี่ยวกับ	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	จ�านวน	68	ข้อ	มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 (Rating	 Scale)	 มี	 5	 ระดับได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.80

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากส�านักบัณฑิตวิทยาลัย	

วทิยาลยันครราชสมีา	เพือ่ขอความอนเุคราะห์น�าแบบสอบถาม 

การวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	จ�านวน	

319	 ชุด	 ได ้แบบสอบถามกลับคืนจ�านวน	 319	 ชุด	 

คิดเป็นร้อยละ	100

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต�าแหน่งและ 

ขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

โดยหาค่าความถี	่(frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage) 

	 	 2)	 วิเคราะห์การด�าเนินงานการบริหารงาน

วชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	4	ทั้งโดยภาพรวม	

รายด้านและรายข้อ	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 ()	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	

	 	 3)	 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการด�าเนินงาน 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	จ�าแนกตามต�าแหน่งโดยการทดสอบที	(t	–	test	แบบ	

Independent	Samples)

	 	 4)	 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด�าเนินงานการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 

เขต	 4	 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว	 (F	 –	 test	 แบบ	 One	 way	 

ANOVA)	หากพบความแตกต่าง	ก็หาความแตกต่างโดยวิธี

การของเชฟเฟ	(Scheffé)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา	เขต	4	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	 ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

	 2.	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตามต�าแหน่งในภาพรวมม ี

การปฏบิตัแิตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีการปฏิบัต ิ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ได้แก่	 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	 ด้านการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา	 ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู	้ 

ด้านการวัดผล	 ประเมินผลและด�าเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียนด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา	 ด้านการแนะแนว	 ด้านการส่งเสริมชุมชน 

ให้มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการ	ส�าหรบัด้านอืน่ๆ	มกีารปฏบิตัิ

ไม่แตกต่างกัน

	 3.	การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตามขนาดของ 

สถานศึกษาโดยภาพรวม	และรายด้านต่างๆ	ได้แก่	ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 ด้านการวัดผลประเมิน

ผลและด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	 ด้านการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา	ด้านการนิเทศ

การศึกษา	 ด้านการแนะแนว	ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา	 ด้านการส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	มีการปฏิบัติแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี	 .05	 ส�าหรับด้านอ่ืนๆ	 

มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

	 1.	ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4ในภาพรวมมีด้านที่ม ี

การปฏิบตัมิากทีส่ดุอยู่สองด้าน	คอื	ด้านพฒันากระบวนการ

เรียนรู้	ด้านการวัดผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอน

ผลการเรยีน	สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	สถานศกึษา

ได้ให้ความส�าคัญและกวดขันการด�าเนินงานของบุคลากร	 

มีการนิเทศ	ติดตามให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	 และเมื่อ

พจิารณาด้านทีม่กีารปฏบิตัติ�า่สดุ	คือ	ด้านการส่งเสรมิชมุชน

ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ	ยังไม่มีความพร้อมทั้ง 

ในเรื่องบุคลากร	 อาคาร	 สถานที่	 ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีต่างๆ	 ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนกับชุมชนได้ 

เท่าท่ีควรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีรายการด้านการส่งเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการในประเด็น	 การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	 กับการ

พัฒนาวิทยาการให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ

ของชุมชน	 ยังมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง	 เพียงแค่ 

สองข้อของการประเมิน	 ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา 

ในเรื่องของการส่งเสริมชุมชนยังขาดความเข้มแข็ง	 การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	กับสถาน

ศึกษา	 ยังด้อยกว่าด้านอื่นๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	ณัฐชานันท์	 สุทธิแพทย์	 (2552)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	2	ผล

การวิจัยพบว่า	 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยด้านทีม่ี

การปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู	้ 

ด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 ด้านประสานความร่วมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

	 	 2.	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน

วชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	ตามความคดิเหน็

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน	โดยภาพรวมผูบ้รหิาร

กับครูผู ้สอนมีการปฏิบัติแตกต่างกันเกือบทุกด้าน	ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารกับครูผู้สอนมีความเข้าใจและ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานไม่เท ่ากัน	 ทั้งนี้ เ 

มื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัติงานสูงกว่าผู้บริหาร	แสดงว่า	สถานศึกษาในเรื่อง

ของการบริหารงานวิชาการยังขาดการประชุม	 สัมมนา	 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจในการท�างาน 

ได ้อย ่างเท ่าเทียมกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

นวพร	 สุวรรณอภิชน	 (2553)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องการ 

เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	 

เขต	4	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และครูผู้สอน	 มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งในภาพรวมและรายด้านโดยครู 

ผู้สอนมีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา

	 3.	ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามขนาด
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ของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกัน	 

โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กจะมีการปฏิบัติที่แตกต่าง

กับสถานศึกษาขนาดกลาง	และ	 ขนาดใหญ่	 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กบุคลากรอาจเป็นบุคลากร 

ที่บรรจุใหม่	 มีประสบการณ์ท�างานน้อย	 หรือสถานศึกษา

ขนาดเล็กจะมีจ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอ	ท�าให้การบริหาร

งานวชิาการแตกต่างกว่าสถานศึกษาขนาดอ่ืนๆ	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของมยุรี 	 อบมา	 (2552)	 ได ้ท� าการวิจัย 

เรื่อง	 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1	 จ�าแนก 

ตามขนาดสถานศึกษา	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยบุคลากรในสถาน

ศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติน้อยกว่าขนาดกลางและขนาด

ใหญ่	ตามล�าดับ

 ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	 สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการสร้าง 

ความเข ้มแข็งให ้กับชุมชน	 พัฒนาบุคลากรในชุมชน	 

ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	 เทคโนโลยีต่างๆ	 และ 

จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อบริการงานวิชาการ 

แก่ชุมชน	

	 	 1.2	สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม	อบรม	สัมมนา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	 เพ่ือสร้างความ 

เข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างสถานศึกษา 

กับชุมชน

	 	 1.3	 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร 

และความรู้ในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชน	

	 	 1.4	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความรู ้ 

ความเข ้ า ใจ 	 โดยการจัดประชุมบุคลากร	 ติดตาม 

ความก้าวหน้าในการบริหารงานวิชาการทุกด้านเพื่อร่วมมือ

กันปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการร่วมกันอย่าง 

ต่อเนื่อง

	 	 1.5	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการ

เยี่ยมเยียนสถานศึกษา	 จัดอบรมบุคลากรเฉพาะงาน	 

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตลอดจนจัดให้มีการศึกษา 

ดูงานในสถานศึกษาที่มีการบริหารงานดีเด่นเพื่อสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจในการบรหิารงานของทกุขนาดสถานศกึษา

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรศกึษาการด�าเนินงานเก่ียวกบัการบรหิาร

งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	4	ที่เป็น

เชิงคุณภาพ	มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้บุคลากรได้

น�าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

	 	 2.2	ควรศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกีย่วกบั

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	หรือสังกัดอื่น	

	 	 2.3	ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาว่าแตกต่างกนัเพยีงใด
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