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ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
PROBLEM OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN SCHOOL UNDER AMPHA-WA
NETWORK SCHOOL IN SAMUT SONGKRAM PRIMARY
EDUCATION AREA OFFICE
วัชรินทร บุญเลิศ 1 ดร.สาริสา เจนเขวา 2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุม
เครื อ ข ายอั ม พวา สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บป ญ หาการ
บริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม
ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 63 คน
ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นและการสุมอยางงายโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย เป นแบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท ากับ .89 และแบบ
สัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ คา t
การทดสอบคา F และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา
1.ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ลําดับแรกไดแกดานพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษารองลง มาดานการนิเทศการศึกษา
และดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
2. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามตําแหนงตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานอื่นไม
แตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามขนาด สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
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ตําแหนง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑึต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณารายดาน ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน
4.ปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ทั้ง 11 ดาน โดยสวนใหญ มีปญหาเกี่ยวกับขนาดโรงเรียนที่ขนาดเล็กมากขาดแคลนบุคลากรครู ขาด
แคลนผูบริหารสถานศึกษา ขาดงบประมานสนับสนุนในกาบริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแตการปฏิบัติยัง
ไมไดตามแผนครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอน ไมตรงตามวิชาเอก ครูไมสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชในการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและ ทั่วถึง ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพงานวิชาการ และผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
คําสําคัญ: ปญหาการบริหารวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
โลกในยุคปจจุบันเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วจึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของคนปจจัยที่
สําคัญที่จะนําไปปรับตัว ไดทันกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงตองมีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะทํา
ไหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําไหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักถึงปญหา รูจักเรียนรูดวย
ตนเองและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
การบริหารงานวิชาการ เปนตัวชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการศึกษา ผลการจัดอันดับ
ของ World Economic Forum-WEF ในรายงาน The Global Competitiveness Report 2013-2014 ต อ ระบบ
การศึกษาไทย ชี้วาการศึกษาไทยนับตั้งแต ระดับประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพตํ่ากวาประเทศเพื่อนบาน
อยาง สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว และกัมพูซา ขอมูลดังกลาวดูเหมือนวาจะตรงกันขามกับ
ความรูของคนสวนใหญในสังคมไทย
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จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2560 เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม พบวาไมเปนที่พอใจ
นัก กลาวคือ เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดสถานศึกษาใน ระหวางปการศึกษา 2560 พบวา โรงเรียนขนาดใหญ กลุม
สาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยลดลง มากที่สุดคือ คณิตศาสตร รองลงมาคือวิทยาศาสตร และสุขศึกษาและพลศึกษา สวน
กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ศิลปะ รองลงมา คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนนาดกลาง กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอยละ ลดลงมากที่สุด คือ
คณิตศาสตร รองลงมา คือ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอย
ละเพิ่มขึ้น คือ ศิลปะ สวนโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมสาระการ เรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรอยละลดลงมากที่สุด คือ คณิตศาสตร
รองลงมา คือ สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒ นธรรม และ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระการเรียนรูที่มี
คาเฉลี่ยรอยละเพิ่มขึ้น คือ ศิลปะ ผลการประเมินที่ไดจะเปนขอมูลสําคัญที่จะสะทอนคุณภาพการดําเนินงานการ
จัดการ การศึกษา และการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพชองสถานศึกษา
ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่สมุทรสงคราม และสถานศึกษาควรนําผลการประเมินไปกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนา ผูบริหาร ครูและนักเรียน อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ตั้งแตตัวผูเรียนรายบุคคล การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนแนวใหม สภาพปญหาและความตองการ บริบทในการบริหารจัดการ การกํากับดูแลการ จัดการเรียนการ
สอนชองเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให ผู เรี ย นพั ฒ นาความสามารถพื้ น ฐานที่ จํ า เป น และ สํ า คั ญ ตามจุ ด เน น ชอง
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูศตวรรษที่ 21 และ ตอบสนองตามเปาหมายชองการปฏิรูปใน
ทศวรรษที่สองตอไป (ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2560 :
14-22 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาโดยกําหนดกรอบ
ภายใตทางเลือก การเรียนรวมโดยการจายคาพาหนะนักเรียนคนละ 10 บาท/คน/วัน และไมเรียนรวมแตพัฒ นา
ภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในเครือขายอัมพวา ไดเลือกแนวทางการพัฒนาภายในโรงเรียนโดยความรวมมือระหวาง
โรงเรียนดีประจําตําบลและโรงเรียนขนาดเล็ก ในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนโรงเรียน ครูผูสอนและ
นักเรียนไดรับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผานกิจกรรมในดานการบริหาร
จัด การอย างมี ส ว นรวม ดา นการพั ฒ นาหลั กสู ต ร และกระบวนการเรีย นรู ด านกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ยน ภายใต
ยุทธศาสตรทั้ง 4 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการ
เรี ย นการสอนและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 เสริ ม สร า งความพร อ มและความเข ม แข็ ง
ของโรงเรียน ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
กลุมเครือขายการจัดการศึกษาอัมพวา มีโรงเรียนประกอบดวย 9 โรงเรียนปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกําหนด
เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ปรับ ปรุงแก ไขการกําหนดเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และกํ าหนดเขตพื้ น ที่ การศึ กษาเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖บัดนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให
มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
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การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต
สํ า ห รั บ สํ า นั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถมศึ ก ษ าสมุ ท รสงคราม มี ห น า ที่ ดู แ ลการศึ ก ษ า
ขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน ๓ อํ า เภอ ได แ ก อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภออั ม พวา อํ า เภอบางคนที มี โ รงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 72
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบงเปน 9 กลุมงาน และ1 หนวย คือกลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน
กลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมบริหารงานบุคคล กลุม
สงเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร และกลุ ม พั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรการศึ ก ษาโดยมี ดร.สมหมาย เที ย นสมใจ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม คนปจจุบัน(http://skm.obec.go.th,2561)
จากการสังเคราะหวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปนนิติบุคคลยังไมชัดเจน
โดยเฉพาะ อยางยิ่งการบริหารงานวิชาการซึ่งสถานศึกษายังตองอาศัยสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาในการวางแผนการ
พัฒ นาหลักสูตรสถานศึ กษา การพั ฒ นากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมิน ผล การวิจัยเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษา การนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนั้นในการ ศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
จากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมเครือขายอัมพวา อําเภออัมพวา
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาสมุทรสงคราม วามีส ภาพและปญ หาอยางไร เพื่ อเปนแนวทางในการ
วางแผนพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2.เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุม เครือขายอัมพวา อําเภออัมวาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตาม ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา
2561 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 6 คนและครูผูสอน จํานวน 73 คนรวมทั้งสิ้น จํานวน 79 คน
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา
2561 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และไดมาโดยการสุม
แบบแบงชวงชั้น (Stratified random sampling,บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนจํานวน 63 คน ดังตารางที่ 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ลําดับที่ ขนาดสถานศึกษา
ผูบริหาร
1
ขนาดเล็ก
4
2
ขนาดกลาง
2
3
ขนาดใหญ
รวม
6

ครูผสู อน
62
11
73

รวม
66
13
79

กลุมตัวอยาง
ผูบริหาร ครูผสู อน
4
49
2
8
6
57

รวม
53
10
63

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การสรางคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการและวิธีการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการจากตํารา เอกสารและสิ่งพิมพตาง ๆ
รวมทั้งผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความากําหนดกรอบความคิดเบื้องตนเพื่อกําหนดขอบเขตและเครื่องมือในการวิจัย
โดยกําหนดคําถามโดยใชแบบเลือกตอบ
3 สรางแบบสอบถามตามแนวคิด โดยพยายามใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการวิจัย
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปเสนอคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
และการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและโครงสราง
ของแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
6. นําผลขอมูลทีไ่ ดไปวิเคราะหหาคา IOC (Index objective congruence) และปรับปรุงสํานวนตาง ๆ ให
เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ มีคา IOC เทากับ 1.00
7. นําแบบทดสอบทีไ่ ดไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูผสู อนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และ
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 0.98 โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Conbach,บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 96) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเปนเครื่องมือฉบับ
สมบูรณและนํามาใชเก็บขอมูลเพือ่ การวิจัยตอไป
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกลุม
เครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะหออกหนังสือ
จากกลุมโรงเรียนในเครือขายอัมพวา
ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
3.4.2 ประสานเพื่อขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผสู อนในกลุม
เครือขายสถานศึกษาที่เปนกลุม ตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลและสงคืนแบบสอบถามทีไ่ ดตอบคําถามเรียบรอยแลว
ใหแกผูวิจัย
3.4.3 ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาตอไป
3.5 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ดังนี้
3.5.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพและขนาดของผูตอบแบบ สอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
3.5.2 วิเคราะหขอ มูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับ ป ญ หาการบริห ารงานวิชาการของผูบริห าร
สถานศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย( Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จําแนกรายดานและราย
ขอ โดยใชเกณฑตัดสินคาเฉลี่ยกําหนดเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้
4.51 - 5.00 หมายความวา ปญหาในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายความวา ปญหาในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายความวา ปญหาในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายความวา ปญหาในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายความวา ปญหาในระดับที่สุด
3.5.3 เปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพ โดยใช
การทดสอบคา t (t - test)
3.5.4 เปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดของโร
เรียน โดยใชการทดสอบคา F (F - test)
ในการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสังกัดกลุมเครือขายอัมพวา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนับสําคัญทางสถิติ หาความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
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สรุปผลการวิจัย
1. ป ญ หาการบริห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุ ม เครือ ข ายอั ม พวา สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ลําดับแรกไดแก ดานพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษารองลง มาดานดานกระบวนการ
นิเทศและดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีหลัก สูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและทองถิ่นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ
เรียนตามดังนี้ ลําดับแรกคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชนและนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา รองลงมา ผูบริหารสงเสริมสงเสริมสนับสนุนใหครูนําขอมูลที่ไดจาก
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และผูบริหารสงเสริม
ใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรของทุกชวงชั้นและทุกกลุมสาระตามลําดับ ขอที่มีพฤติกรรมต่ําสุด
คือผูบริหารสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
1.2 ดานกระบวนการเรียนรูโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับดังนี้ ลําดับแรกคือ ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศ แหลง
การเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูรองลงมา ผูบริหารนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 ดานการวัดผลและการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ลําดับแรกผูบริหาร
นํ าผลการประเมิ น ไปกํ าหนดเป น ยุ ท ธศาสตร เพื่ อ วางแผนพั ฒ นางานวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ งรองลงมา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูมีการจัดทําพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลครอบคลุมผูเรียนไดทุกดานผูบริหารมีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพที่แทจริง
1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพ การศึกษา โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เละ มากที่สุด เรียงตามดังนี้ ลําดับแรกคือ ผูบริหาร
สงเสริม ให ค รูมี ค วามรูค วามสามารถในการดําเนิ น การวิ จัย ในชั้ น เรีย นรองลงมา ผู บ ริห ารส งเสริม ให ค รูมี ความรู
ความสามารถในการดําเนิ นการวิจัยในชั้นเรียนผูบริห ารฝกอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน
ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคคลากร
1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษาโดยภาพรวมอยูการปฏิบัติ
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิ จารณาเปน รายขอพบวาระดั บการปฏิ บัติ อยูในระดั บมากและระดับ มากที่สุด เรีย ง
ตามลําดับดังนี้ ลําดับแรกคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและบันทึกผลการ
ใชรองลงมา ผูบริหารติดตามประเมินผลการใชส่ือและแหลงเรียนรู และผูบริหารระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาแหลงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1.6 ดานการนิเทศการศึกษาเรียนรูโดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงตามลําดับดังนี้ ลําดับแรก คือผูบริหารจัดตารางนิเทศ
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ภายในแบบประเมินการสอน รองลงมาผูบริหารวางแผนการนิเทศภายในทุกกลุมสาระการเรียนรูและผูบริหารติดตาม
และประเมินผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนที่หลากหลายอยางเหมาะสม
1.7 ดานการแนะแนวการการศึกษาโดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด ทุกขอ เรียงตามดังนี้ ลําดับแรก คือผูบริหารแนะนําใหครู
จัดบริการใหคําปรึกษาแกผูเรียนรองลงมาผูบริหารแนะนําใหครูจัดบริการสารสนเทศในโรงเรียนผูบริหารแนะนําใหครู
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1.8 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ อยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัตอิ ยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงลําดับดังนี้ ลําดับแรก คือ
ผูบริหารการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานและผูบริหารดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
1.9 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดั บมากที่สุด เมื่ อพิ จารณาเป น รายขอ พบวาระดั บการปฏิบั ติอยู ในระดับ มากที่ สุดทุ กข อ เรียงตามลําดับ ดังนี้
ลํา ดั บ แรกผู บ ริ ห ารส งเสริม ให ชุม ชนเข ามามี ส วนร วมในกิ จ กรรมทางวิช าการรองลงมาผู บ ริห ารส งเสริม ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นผูบริหารสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคคล
และครอบครัวและชุมชน
1.10 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับดังตอไปนี้ลําดับแรก
คือ ผูบริหารประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นรองลงมา ผูบริหารไดรับความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการจากสถานศึกษาอื่น และ. ผูบริหารไดรับความรวมมือในการพัฒนาวิชาการจากสถานศึกษาอื่น
1.11 ป ญ หาการบริห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุม เครื อข ายอั ม พวา สั งกั ด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม ด านการส ง เสริม และสนั บ สนุ น งานวิช าการแก บุ ค คล
ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับแรก คือ ผูบริหารสํารวจความตองการดาน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกรหรือหนวยงานอื่น รองลงมา ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจ กรรมทางวิช าการของสถานศึก ษา และผู บ ริห ารส งเสริม สนั บ สนุ น งานวิช าการแกบุ คคล ครอบครัว องค ก ร
หนวยงานและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
2.ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม โรงเรียนเครือขายอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามตําแหนงตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนดานอื่นไม
แตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายอัมพวา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามขนาด สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณารายดาน ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ปญหาการบริหารงานวิชาการในกลุมเครือขายอัมพวา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ทั้ง 11 ดาน โดยสวนใหญ มีปญหาเกี่ยวกับขนาดโรงเรียนที่ขนาดเล็กมากขาดแคลนบุคลากรครู ขาด
แคลนผูบริหารสถานศึกษา ขาดงบประมานสนับสนุนในกาบริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแตการปฏิบัติยัง
ไมไดตามแผนครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอน ไมตรงตามวิชาเอก ครูไมสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชในการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและ ทั่วถึง ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพงานวิชาการ และผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสอดคลองกับงาน วิจัยของ วีรชัย วรรณศรี (2545) และ วิชุณ พลรงค (2545) วิจัยเกี่ยวกับ
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการใน โรงเรียนประถมศึกษา พบวาปญหาสวนมากของการบริหาร วิชาการ คือ
โรงเรียนขาดงบประมาณ ในดานวัส ดุป ระกอบ หลั กสู ตรและสื่อ การสอนเอกสารหลัก สูต รหนั งสื อห องสมุ ด ขาด
งบประมาณในการสนับสนุนและจัดประชุมอบรมทาง วิชาการ
2.จําแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ลักษณะดังกลาวแสดง
ใหเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมี ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ มากกวา โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กยังขาด การพัฒนาในหลายๆดานไมวาจะเปนบุคลากรงบประมาณ จํานวนนักเรียน ทําใหพบปญหา
มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานของวิจัย วิชัย จันทพรม (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหา
และแนวทาง แกใขปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนํารอง และ โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดโรงเรียนรายดาน มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน ขนาดเล็กมีปญหามากกวาโรงเรียนขนาดใหญ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาและครูควรใหความสําคัญ
ในการบริหารงานวิชาการอยางครอบคลุม ทั่วถึงทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการอยางเพียงพอ เพื่อใหการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของ
โรงเรียนพัฒนาตอไป
1.2 ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรม การในการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูแตละกลุมสาระ มีการสงเสริมใหครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล มีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาทดลองฝกปฏิบัติ และผูบริหารควรนําคณะครูเยี่ยมชม
โรงเรียนตัวอยางที่มีผลงานดีเดนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน ใหครูนิเทศซึ่งกันและกันและจัดให
มีเครื่องมือวัสดุ เอกสารที่จําเปนสําหรับการนิเทศ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการชองโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม กับสังกัดอื่นๆเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาจารย ดร.สาริสา เจนเขวา อาจารยที่ปรึกษาหลักสารนิพนธและ อาจารย ผูทรงคุณวุฒิที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษา
และชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนแกผูวิจัย จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย นางสาวดุษณีย ชลิงสุ นางสาวศิริจันทร ศรีนวลนัด นายดํารง
ศักดิ์ ชื่นจิตร ที่ไดใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ดวยความเอาใจอยางดียงิ่
พรอมใหคําแนะนําเพิม่ เติมจนไดเครื่องมือที่สมบูรณ
ขอขอบพระคุณ นายสมหมาย เทียนสมใจ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การสมุทรสมคราม ที่ใหความ
อนุเคราะหในการขอความรวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผสู อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครืออขายอัมพวา ที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ พอประสิทธิ์ - แมทองลวน บุญเลิศ และเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ตลอดจนญาติพี่นองที่ใหความชวยเหลือเกื้อหนุนและเปนกําลังใจมาโดยตลอดจน
ทําใหงานวิทยานิพนธ สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณ ประโยชนและคุณ คาอันพึงมีของวิทยานิพ นธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบคุณ ความดีแดบิดามารดาและครู
อาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูและใหคําแนะนําที่ดีตลอดมา
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