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บทคัดยอ              

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุม

เครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการ

บริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม 

ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 63  คน  

ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันและการสุมอยางงายโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย เปนแบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .89 และแบบ

สัมภาษณเชิงลึก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ คา t 

การทดสอบคา F และการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ผลการวิจัย  พบวา  

 1.ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   โดยภาพรวมยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ลําดับแรกไดแกดานพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษารองลง มาดานการนิเทศการศึกษา

และดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 2. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามตําแหนงตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานอ่ืนไม

แตกตางกัน 

 3. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามขนาด สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

1 ตําแหนง  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา   
1 ตําแหนง  อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑึต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา  
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณารายดาน ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

 4.ปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ท้ัง 11 ดาน โดยสวนใหญ มีปญหาเก่ียวกับขนาดโรงเรียนท่ีขนาดเล็กมากขาดแคลนบุคลากรครู ขาด

แคลนผูบริหารสถานศึกษา ขาดงบประมานสนับสนุนในกาบริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแตการปฏิบัติยัง

ไมไดตามแผนครมูีภาระงาน ช่ัวโมงสอนมาก และสอน ไมตรงตามวิชาเอก ครูไมสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใชในการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและ ท่ัวถึง ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพงานวิชาการ และผลกระทบ

ตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

 

คําสําคัญ: ปญหาการบริหารวิชาการ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

 The objectives of the research were study the problems of academic administration of 

basic education institutions in Amphawa network group Under the Primary Education Area Office, 

Samut Songkhram to compare the problems of academic administration in the Amphawa network 

group Under the Office of Primary Education Area Samut Songkhram classified by Location and size 

of educational institutions  The sample of the study consisted of  63 administrators and teachers 

working for of academic administration of basic education institutions in Amphawa network group in 

the year 2018,obtained by using stratified and simple random sampling techniques based upon the 

table of Krejcie and Morgan. A 5-point rating survey questionnaire with the reliability of .89 and an 

in-depth interview were employed in data collection. Statistics used in data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis. 

 

Key word: academic administration basic education institutions 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย         

 โลกในยุคปจจุบันเปนยุคท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกาเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อยางรวดเร็วจึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาของคนปจจัยท่ี

สําคัญท่ีจะนําไปปรับตัว ไดทันกับการเปลี่ยนแปลงดังน้ันจึงตองมีการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือท่ีจะทํา

ไหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําไหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักถึงปญหา รูจักเรียนรูดวย

ตนเองและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 การบริหารงานวิชาการ เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการศึกษา ผลการจัดอันดับ

ของ World Economic Forum-WEF ในรายงาน The Global Competitiveness Report 2013-2014 ตอระบบ

การศึกษาไทย ช้ีวาการศึกษาไทยนับตั้งแต ระดับประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน

อยาง สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว และกัมพูซา ขอมูลดังกลาวดูเหมือนวาจะตรงกันขามกับ

ความรูของคนสวนใหญในสังคมไทย  
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         จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2560 เก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม  พบวาไมเปนท่ีพอใจ

นัก กลาวคือ เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดสถานศึกษาใน ระหวางปการศึกษา 2560 พบวา โรงเรียนขนาดใหญ กลุม

สาระการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยลดลง มากท่ีสุดคือ คณิตศาสตร รองลงมาคือวิทยาศาสตร และสุขศึกษาและพลศึกษา สวน

กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ศิลปะ รองลงมา คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนนาดกลาง กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรอยละ ลดลงมากท่ีสุด คือ 

คณิตศาสตร รองลงมา คือ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรอย

ละเพ่ิมข้ึน คือ ศิลปะ สวนโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมสาระการ เรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรอยละลดลงมากท่ีสุด คือ คณิตศาสตร 

รองลงมา คือ สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม และ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระการเรียนรูท่ีมี

คาเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน คือ ศิลปะ ผลการประเมินท่ีไดจะเปนขอมูลสําคัญท่ีจะสะทอนคุณภาพการดําเนินงานการ

จัดการ การศึกษา และการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพชองสถานศึกษา  

            ท้ังน้ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสมุทรสงคราม และสถานศึกษาควรนําผลการประเมนิไปกําหนดนโยบายและแผนการ

พัฒนา ผูบริหาร ครูและนักเรียน อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ตั้งแตตัวผูเรียนรายบุคคล การจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนแนวใหม สภาพปญหาและความตองการ บริบทในการบริหารจัดการ การกํากับดูแลการ จัดการเรียนการ

สอนชองเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหผู เรียนพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนและ สําคัญตามจุดเนนชอง

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูศตวรรษท่ี 21 และ ตอบสนองตามเปาหมายชองการปฏิรูปใน

ทศวรรษท่ีสองตอไป (ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2560 : 

14-22 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาโดยกําหนดกรอบ

ภายใตทางเลือก  การเรียนรวมโดยการจายคาพาหนะนักเรียนคนละ 10 บาท/คน/วัน และไมเรียนรวมแตพัฒนา

ภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในเครือขายอัมพวา  ไดเลือกแนวทางการพัฒนาภายในโรงเรียนโดยความรวมมือระหวาง

โรงเรียนดีประจําตําบลและโรงเรียนขนาดเล็ก ในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนโรงเรียน ครูผูสอนและ

นักเรียนไดรับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผานกิจกรรมในดานการบริหาร

จัดการอยางมีสวนรวม  ดานการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ดานกิจกรรมพัฒนานักเรียน ภายใต

ยุทธศาสตรท้ัง 4 ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบการ

เรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็ง                       

ของโรงเรียน  ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 กลุมเครือขายการจัดการศึกษาอัมพวา มีโรงเรียนประกอบดวย  9 โรงเรียนปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๘ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และพระราชบัญญัตริะเบียบ

บริหารราชการ   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖บัดน้ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให

มีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไดกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 

             สํ าห รับสํ า นั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษาประถมศึกษาสมุ ทรสงคราม  มีหน า ท่ี ดู แลการศึ กษา 

ข้ัน พ้ืนฐาน จํานวน ๓  อําเภอ ไดแก  อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที   มี โรงเรียน ท้ังสิ้น  72 

โรงเรียน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบงเปน 9 กลุมงาน และ1 หนวย คือกลุมอํานวยการ  กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กลุมบริหารงานบุคคล กลุม

สงเสริมสถานศึกษาเอกชน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาโดยมีดร.สมหมาย เทียนสมใจ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม คนปจจุบัน(http://skm.obec.go.th,2561) 

               จากการสังเคราะหวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา  การกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปนนิติบุคคลยังไมชัดเจน

โดยเฉพาะ อยางยิ่งการบริหารงานวิชาการซึ่งสถานศึกษายังตองอาศัยสํานัก งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการวางแผนการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษา  การนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ดังน้ันในการ ศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

จากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมเครือขายอัมพวา อําเภออัมพวา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  วามีสภาพและปญหาอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการ

วางแผนพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1.เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   

 2.เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุมเครอืขายอัมพวา อําเภออัมวาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 

 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางดังน้ี 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ปการศึกษา 

2561 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 คนและครูผูสอน จํานวน 73 คนรวมท้ังสิ้น จํานวน 79   คน   

                2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี   ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ปการศึกษา 

2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie  and   Morgan) และไดมาโดยการสุม

แบบแบงชวงช้ัน  (Stratified  random  sampling,บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 43)   ไดกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนจํานวน 63  คน  ดังตารางท่ี  1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง   

ลําดับท่ี ขนาดสถานศึกษา 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

1 

2 

3 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ 

4 

2 

- 

62 

11 

- 

66 

13 

- 

4 

2 

- 

49 

8 

- 

53 

10 

- 

 รวม 6 73 79 6 57 63 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.  การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

การสรางคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

       ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังตอไปน้ี 

1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการจากตํารา  เอกสารและสิ่งพิมพตาง  ๆ  

รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                                                                          

2.  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความากําหนดกรอบความคดิเบ้ืองตนเพ่ือกําหนดขอบเขตและเครื่องมือในการวิจัย  

โดยกําหนดคําถามโดยใชแบบเลือกตอบ                                          

3  สรางแบบสอบถามตามแนวคิด  โดยพยายามใหครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดของการวิจัย                                                                                              

4. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปเสนอคาํแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

และการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน                                                                                                               

5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรบัปรุงแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและโครงสราง

ของแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3 ทาน   

6.  นําผลขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาคา  IOC  (Index  objective  congruence) และปรับปรุงสาํนวนตาง ๆ  ให

เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   มีคา  IOC  เทากับ  1.00 

7.  นําแบบทดสอบท่ีไดไปทดลองใช  (Try out)  กับผูบริหารและครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30   คน และ

หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   0.98 โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  coefficient)  

ตามวิธีของครอนบาค  (Conbach,บุญชม  ศรสีะอาด,2545 : 96)  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเปนเครื่องมือฉบับ

สมบูรณและนํามาใชเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมลูผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  3.4.1  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลยันครราชสีมา ถึงสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดกลุม

เครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เพ่ือขอความอนุเคราะหออกหนังสือ

จากกลุมโรงเรยีนในเครือขายอัมพวา   

ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

  3.4.2  ประสานเพ่ือขอความอนุเคราะหการเก็บขอมลูจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในกลุม

เครือขายสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตวัอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลและสงคืนแบบสอบถามท่ีไดตอบคาํถามเรียบรอยแลว

ใหแกผูวิจัย 

  3.4.3 ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยางท่ีศึกษาตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือหาคาสถิติ ดังน้ี 

 3.5.1  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1  เก่ียวกับสถานภาพและขนาดของผูตอบแบบ สอบถาม   

โดยการแจกแจงความถ่ี ( Frequency)  และหาคารอยละ  (Percentage) 

 3.5.2  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี  2  เก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา  โดยหาคาเฉลี่ย( Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  จําแนกรายดานและราย

ขอ โดยใชเกณฑตัดสินคาเฉลี่ยกําหนดเปน  5  ระดับ  โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑดังน้ี 

  4.51 - 5.00  หมายความวา   ปญหาในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50  หมายความวา   ปญหาในระดับมาก 

  2.51 - 3.50  หมายความวา   ปญหาในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50  หมายความวา   ปญหาในระดับนอย 

                   1.00 - 1.50 หมายความวา    ปญหาในระดับท่ีสุด 

 3.5.3  เปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพ  โดยใช

การทดสอบคา  t   (t - test) 

 3.5.4 เปรียบเทียบปญหาเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดของโร

เรียน  โดยใชการทดสอบคา  F   (F - test) 

 ในการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเมื่อพบความแตกตาง

อยางมีนับสําคัญทางสถิติ   หาความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’) 
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สรุปผลการวิจัย  

1.  ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   โดยภาพรวมยูในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ลําดับแรกไดแก   ดานพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษารองลง มาดานดานกระบวนการ

นิเทศและดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

  1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีหลัก สูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและทองถ่ินโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ 

เรียนตามดังน้ี   ลําดับแรกคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชนและนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา รองลงมา   ผูบริหารสงเสริมสงเสริมสนับสนุนใหครูนําขอมูลท่ีไดจาก

การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม ประเมินผล  มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง และผูบริหารสงเสริม

ใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรของทุกชวงช้ันและทุกกลุมสาระตามลําดับ ขอท่ีมีพฤติกรรมต่ําสุด 

คือผูบริหารสถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  

  1.2  ดานกระบวนการเรียนรูโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับดังน้ี ลําดับแรกคือ ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม  บรรยากาศ แหลง

การเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรูรองลงมา ผูบริหารนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.3  ดานการวัดผลและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังน้ีลําดับแรกผูบริหาร

นําผลการประเมินไปกําหนดเปนยุทธศาสตรเพ่ือวางแผนพัฒนางานวิชาการอยางตอเน่ืองรองลงมา ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูมีการจัดทําพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลครอบคลุมผูเรียนไดทุกดานผูบริหารมีการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง 

  1.4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา  คุณภาพ  การศึกษา โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เละ มากท่ีสุด เรียงตามดังน้ี  ลําดับแรกคือ  ผูบริหาร

สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนรองลงมา  ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความรู

ความสามารถในการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนผูบริหารฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและวิธีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ผูบริหารประชุมช้ีแจง ใหความรูเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคคลากร 

    1.5  ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษาโดยภาพรวมอยูการปฏิบัติ

อยูในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากและระดับมากท่ีสุด  เรียง

ตามลําดับดังน้ี  ลําดับแรกคือ  ผูบริหารสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนและบันทึกผลการ

ใชรองลงมา ผูบริหารติดตามประเมินผลการใชสื่อและแหลงเรียนรู  และผูบริหารระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาแหลงการเรียนรูอยางตอเน่ือง       

  1.6  ดานการนิเทศการศึกษาเรียนรูโดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   เรียงตามลําดับดังน้ี   ลําดับแรก  คือผูบริหารจัดตารางนิเทศ
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ภายในแบบประเมินการสอน  รองลงมาผูบริหารวางแผนการนิเทศภายในทุกกลุมสาระการเรียนรูและผูบริหารติดตาม

และประเมินผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม   

                1.7  ดานการแนะแนวการการศึกษาโดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด   

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด ทุกขอ   เรียงตามดังน้ี    ลําดับแรก คือผูบริหารแนะนําใหครู

จัดบริการใหคําปรึกษาแกผูเรียนรองลงมาผูบริหารแนะนําใหครูจัดบริการสารสนเทศในโรงเรียนผูบริหารแนะนําใหครู

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 1.8 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ    อยูในระดับ

มากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัตอิยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ  เรียงลําดับดังน้ี  ลําดับแรก  คือ 

ผูบริหารการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานและผูบริหารดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายใน  

 1.9  ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   เรียงตามลําดับดังน้ี   

ลําดับแรกผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการรองลงมาผูบริหารสงเสริมใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินผูบริหารสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบุคคล

และครอบครัวและชุมชน  

 1.10  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับดังตอไปน้ีลําดับแรก 

คือ   ผูบริหารประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนรองลงมา ผูบริหารไดรับความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการจากสถานศึกษาอ่ืน  และ. ผูบริหารไดรับความรวมมือในการพัฒนาวิชาการจากสถานศึกษาอ่ืน  

  1.11  ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับไดดังน้ี   ลําดับแรก คือ  ผูบริหารสํารวจความตองการดาน

วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกรหรือหนวยงานอ่ืน รองลงมา   ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และผูบริหารสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 

หนวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

2.ผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมโรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จาํแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา ดังน้ี 

 2.1 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามตําแหนงตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานอ่ืนไม

แตกตางกัน             

 2.2 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครือขายอัมพวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามขนาด สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณารายดาน ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล  

ปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ท้ัง 11   ดาน โดยสวนใหญ มีปญหาเก่ียวกับขนาดโรงเรียนท่ีขนาดเล็กมากขาดแคลนบุคลากรครู ขาด

แคลนผูบริหารสถานศึกษา ขาดงบประมานสนับสนุนในกาบริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแตการปฏิบัติยัง

ไมไดตามแผนครมูีภาระงาน ช่ัวโมงสอนมาก และสอน ไมตรงตามวิชาเอก ครูไมสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใชในการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและ ท่ัวถึง ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพงานวิชาการ และผลกระทบ

ตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสอดคลองกับงาน วิจัยของ วีรชัย วรรณศรี (2545) และ วิชุณ พลรงค (2545) วิจัยเก่ียวกับ 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการใน โรงเรียนประถมศึกษา พบวาปญหาสวนมากของการบริหาร วิชาการ คือ

โรงเรียนขาดงบประมาณ ในดานวัสดุประกอบ หลักสูตรและสื่อการสอนเอกสารหลักสูตรหนังสือหองสมุด ขาด

งบประมาณในการสนับสนุนและจัดประชุมอบรมทาง วิชาการ 

2.จําแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ลักษณะดังกลาวแสดง

ใหเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมี ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ มากกวา โรงเรียนขนาดกลาง เน่ืองจาก

โรงเรียนขนาดเล็กยังขาด การพัฒนาในหลายๆดานไมวาจะเปนบุคลากรงบประมาณ จํานวนนักเรียน ทําใหพบปญหา

มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานของวิจัย วิชัย จันทพรม (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหา

และแนวทาง แกใขปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนํารอง และ โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดโรงเรียนรายดาน มีความแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโรงเรียน ขนาดเล็กมีปญหามากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1.1  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผูบรหิารสถานศึกษาและครูควรใหความสําคัญ 

ในการบริหารงานวิชาการอยางครอบคลุม ท่ัวถึงทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการอยางเพียงพอ เพ่ือใหการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของ

โรงเรียนพัฒนาตอไป 

  1.2  ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรม การในการนิเทศ  

การจัดการเรียนการสอนของครูแตละกลุมสาระ  มีการสงเสริมใหครูมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล  มีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาทดลองฝกปฏิบัติ  และผูบริหารควรนําคณะครูเยี่ยมชม

โรงเรียนตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดนเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน ใหครูนิเทศซึ่งกันและกันและจัดให

มีเครื่องมือวัสดุ เอกสารท่ีจําเปนสําหรับการนิเทศ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการชองโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม กับสังกัดอ่ืนๆเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

อาจารย ดร.สาริสา เจนเขวา อาจารยท่ีปรึกษาหลักสารนิพนธและ อาจารย ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษา

และช้ีแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย  จนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญซึ่งประกอบดวย นางสาวดุษณีย ชลิงส ุนางสาวศิริจันทร ศรีนวลนัด   นายดํารง

ศักดิ์  ช่ืนจิตร ท่ีไดใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูครั้งน้ีดวยความเอาใจอยางดียิง่ 

พรอมใหคําแนะนําเพ่ิมเตมิจนไดเครื่องมือท่ีสมบูรณ   

 ขอขอบพระคุณ  นายสมหมาย เทียนสมใจ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการสมุทรสมคราม ท่ีใหความ

อนุเคราะหในการขอความรวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมเครืออขายอัมพวา ท่ีให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณ พอประสิทธ์ิ - แมทองลวน บุญเลิศ  และเพ่ือนๆ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา    ตลอดจนญาติพ่ีนองท่ีใหความชวยเหลือเก้ือหนุนและเปนกําลังใจมาโดยตลอดจน

ทําใหงานวิทยานิพนธ  สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณประโยชนและคุณคาอันพึงมีของวิทยานิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบคุณความดีแดบิดามารดาและครู

อาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรูและใหคําแนะนําท่ีดีตลอดมา 
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