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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 

5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ (2) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตาม

วิทยฐานะ และประสบการณการทำงาน 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรเปนครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 153 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

เครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ไดจำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 5 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 

5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตามวิทยฐานะและประสบการณการทำงานโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่มีวิทยฐานะมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงาน

วิชาการนอยกวาครูผู สอนที่ไมมีวิทยฐานะ และครูผู สอนที่มีประสบการณ 10 ปขึ ้นไปมีความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณต่ำกวา 10 ป 

คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ   

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: ( 1) To examine the problems concerning academic 

administration of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary 

Educational Service Area Office 1; and ( 2)  To make a comparison of teachers’  opinions towards the 

problems concerning academic administration of the schools in Muangchumporn School Network 5 
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under the Chumporn Primary Educational Service Area Office 1 as classified academic standing and work 

experience. 

This research methodology was a survey research. The population consisted at 153 teachers of 

the Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary Educational Service Area Office 

1. Obtained by sampling size was determine by Krejcie and Morgan.  The sample were 108 teachers of 

the Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary Educational Service Area Office 1 

obtained by stratified random sampling. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire. 

The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, Standard 

Deviation and t-test. 

 The major research findings were that:  ( 1)  The level of the problems concerning academic 

administration of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary 

Educational Service Area Office 1 was low. The mean scores listed in order from the highest to the lowest 

included innovative instructional media and technology, measurement and evaluation and school-based 

curriculum development; and ( 2)  The comparison results showed that, as classified academic standing 

and work experience, the teachers’ opinions towards the problems concerning academic administration 

of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary Educational Service 

Area Office 1were different in whole in part.   The teachers having academic standing thought that the 

level of the problems concerning the schools’  academic administration was lower than the teachers 

having no academic standing and having work experience less than 10 years did. 

Keywords: academic administration 

 

บทนำ 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจัยสำคัญ ในการพัฒนาชาติ รากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติคือ การพัฒนา

คน คนที่มีคุณภาพจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ สรางสรรคทางความคิด มีเจตคติคานิยมและคุณธรรมที่ดี การ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตจึง ถือเปนรากฐานสำคัญที่ทุกคนจะตองไดรับ สาระสำคัญของ

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ไดกำหนดยุทธศาสตรทางดานการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู ตลอด

ชีวิต โดยคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงมุงสรางกระแสสังคมใหการ

เรียนรูเปนหนาท่ีของ คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริม การเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคู

กับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู อยางสรางสรรค สื่อสารดวย

ภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริม การศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ สรางสังคมแหงการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554). 

    สำหรับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการในหลักสตูรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตอ

ยอดจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีสมดุล

ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน เจตคติที่จำเปนตอการศึกษา ตอการ
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ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

   งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน สวนงานดานอื่น ๆ เปนองคประกอบที่จะทำใหสถาบันดำเนินไปดวยความ

ราบรื ่น ดังนั ้นทุกคนควรจะรับผ ิดชอบเปนผู นำในดานวิชาการเปนอันด ับแรกเพราะหนาที ่ของโรงเร ียนหรือ

สถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา 

เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปน

กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอนน งานสื่อการเรียนการสอน 

งานวัดผลและประเมนิผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เห็นไดวา การบริหารงานวิชาการนับเปน

งานที่สำคัญของโรงเรียนเปนหนาที่หลักของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสราง

นักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู คูคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการ เพ่ือนำไปใชในการดำรงชีวิตในสังคมได

ตอไป 

 โรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ซึ่ง

ประกอบดวย 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดขุนกระทิง โรงเรียนชุมชนบานถ้ำสิงห  โรงเรียนบานชองไทรราษฎรพัฒนา 

โรงเรียนบานทุงหงส โรงเรียนบานเขาบอ โรงเรียนวัดดอนมะมวง โรงเรียนวัดทุงคา โรงเรียนวัดเชิงกระ โรงเรียนบานคลอง

สูบ โรงเรียนบานเขาชันโตะและโรงเรียนบานเขายาวราษฎรพัฒนา ภาพรวมของทุกโรงเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมีแนวโนมลดลงทุกๆป (รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา) และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ อยูหลายกลุม

สาระ  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 มีความ

คิดเห็นวา ถาการบริหารงานวิชาการอยูระดับดี สามารถทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อใหทราบถึงปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมือง

ชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อนำขอมูลไปเปนแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและครูในโรงเรียนเครือสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 และสามารถนำไปเปนแนวทางใน 

การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตอไป  

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2 เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณการทำงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1 ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยศึกษาจากระทรวงศึกษาธิการขอบขายและ

ภารกิจท่ีกำหนดในกฎกระทรวง (2550:29-30) มี 17 ดาน ผูวิจัยสนใจเลือกมา 5 ดานท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน ดังน้ี 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.3 ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 

1.5 ดานการนิเทศการสอน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปดวยจำนวน 11 โรงเรียน มี

ประชากรท้ังหมดจำนวน 153 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผุ สอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 ปการศึกษา 2563  จำนวน  108  คน ซึ่งไดกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie and Morgan) และใชวิธีส ุ มการแบงช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของครู ในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดังนี้ 1) วิทยฐานะ แบงเปน มีวิทยฐานะ และไมมีวิทยฐานะ และ 

2) ประสบการณการทำงาน แบงเปน ต่ำกวา 10 ปและ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอปญหาของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 5 ดาน ไดแก 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการ

สอน ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการนิเทศการสอน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปญหาของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5  

โดยศึกษาจากระทรวงศึกษาธิการ ขอบขายและภารกิจที่กำหนดในกฎกระทรวง (2550: 29-30) มี 17 ดาน ผูวิจัยสนใจ

เลือกมา  5 ดาน โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดได ดังน้ี 
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ปญหาของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 

5. ดานการนิเทศการสอน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอปญหาของการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียน เพื ่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท 

(Likert’s  five  rating  scale) กำหนดประเด็นของคำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับปญหา

การบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดาน นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุง

แกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญ

จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามี

ความเที่ยงตรงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช 

(Try out) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.85 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตามวิทยฐานะและประสบการณการ

ทำงานโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครูผูสอนที่มีวิทยฐานะมีความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนที่ไมมีวิทยฐานะ และครูผูสอนที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นตอปญหา

การบริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณต่ำกวา 10 ป 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรยีนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครผููสอนท่ีมตีอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 นำมาอภิปรายในแตละดาน ดังน้ี 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยท่ีใชการศึกษา 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. วิทยฐานะ 

1.1  มีวิทยฐานะ 

1.2  ไมมีวิทยฐานะ  

2. ประสบการณการทำงาน 

2.1  ต่ำกวา  10  ป 

2.2 10  ปข้ึนไป 
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1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ การปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ขอการติดตามและประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ขอการ

จัดสรรงบประมาณและเวลาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขอการมีสวนรวมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของชุมชนในทองถ่ิน สวนขอการนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ใหความสำคัญกับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

และมีจุดเนนที่ชัดเจน ทำใหทุกโรงเรียนใหความสำคัญ และมีความตระหนักมีความเขาใจในหลักสูตรซึ่งเปนขั้นตอนกอน

การนำหลักสูตรไปใชจึงไดเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลกัสูตร การนำหลักสูตรไปใชรวมถึงการหาแนวทางแกไขเมื่อ

เกิดปญหา รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานในดานตาง ๆ อยางมีระบบและมีกระบวนการการจัดการอยางตอเนื่อง 

ครอบคลุมพันธกิจ โดยมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 สอดคลองศุภชัย  

วีระวาทิน (2550:36-52) ไดกลาววา ปญหาการบริหารงานวิชาการประกอบดวยปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัด ประเมินผล และดานการนิเทศการสอนในดาน ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร 

พบวา ครูเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรไมชัดเจน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาขาด

บุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเฉพาะดาน ครูผูสอน สอนไมตรงตามวิชาเอก ครูผูสอนมีไมเพียงพอ และยังมีภาระมาก และ

สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ และสอดคลองกับจักรกฤษณ วงษวิทยานันท (2554) ไดกลาววา ปญหาใน

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

พบวา ครูยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทำหนังสือโรงเรียน ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน ชุมชน

ขาดการมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรทองถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียน โรงเรียนขาดการ

วางแผนประเมินการใชหลักสูตรโรงเรียนตามสภาพจริงทั้งกอนใช และหลังใช การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช

หลักสูตรโรงเรียนยังไมมีการทำวิจัยอยางจริงจัง 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ขอการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ขอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ ขอการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และขอการพัฒนาเทคนิคการสอนของครู สวนขอการ

สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่นๆ ผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ใหความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูแตยังมีการพัฒนาปรับปรุงขาดความ

ตอเนื่องเพื่อมีขอจำกัดในเรื่องของอัตรากำลังมีจำนวนจำกัด ครูไมครบชั้น จึงตองมีการพัฒนาไปตามความจำเปนและ

ความสำคัญ สอดคลองกับงานของดลฤดี กลั่นภูมิศรี (2558:460) ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู พบวา ครูบางทานไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยยังสอนแบบเดิม และไมเนนผูเรียนเปนสำคัญ

นักเรียนขาดทักษะในการคิดและการปฏิบัติ ทำใหไมมีความรับผิดชอบและขาดความเอาใจใสตอการเรียน 

1.3 ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการ

สอนมีคาเฉลี่ยสุงสุด รองลงมาคือ ขอการศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขอการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคลองกับผูเรียน และขอการประเมินการใชสื่อและการนำผลการประเมินมา

ปรับปรุง สวนขอการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนของครูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออ่ืน ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจ

เปน เพราะสถานศึกษาขาดการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวิเคราะหความจำเปน



333 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ในในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินการใชสื่อและการนำผลการประเมินมาปรับปรุง ซึ่งถือเปน

กระบวนการท่ีตองไดรับการพัฒนาสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี  พยัคฆา.(2557:66) 

ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน พบวา สถานศึกษา ขาดการนำ

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูการใชสื่อและนำเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนนอย   

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมาคือ ขอการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน  ขอการมีความรูความเขาใจในดาน

การวัดประเมินผล  ขอการนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และขอการประเมินผล

พัฒนาการของผูเรียนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียน

ในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร5 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกำหนดแตในบางสวนอาจขาด

ความเขาใจในเรื่องของระบบครูผูรับผิดชอบอาจไมใหความสำคัญกับการประเมินผลตามสภาพขาดความตอเนื่องในการ

จัดทำเอกสารและสงผลตอการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

เทาท่ีควรท่ีสำคัญการประเมินตามสภาพจริงยังไมมีเครื่องมือท่ีเปนรูปแบบท่ียึดแนวปฏิบัติในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษา 

เมืองชุมพร 5 สอดคลองกับของสันติ  บุญภิรมย. (2558:19-20)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวัด  และ

ประเมินผล  พบวา ครูไมมีความรูความเขาใจระบบสารสนเทศ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ

ใชในการอางอิง  ครูใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมนิผลไมหลากหลาย  แนวทางการเทียบโอนของแตละสถานศึกษายัง

ไมชัดเจน เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ยังไมเหมาะสม และการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนยัง

ไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร   

1.5 ดานการนิเทศการสอน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอการใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ขอการติดตามประเมินผลการนิเทศ และขอการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ขอการ

แกปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา และขอการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ สวนขอการ

จัดทำเครื่องมือการนิเทศมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออ่ืน ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 มีครูสวนใหญเปนครูบรรจุใหมประสบการณในการทำงานยังนอยตองมีครูพ่ีเลีย้งในใหคำปรึกษา ชวยเหลือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหความสำคัญกับการนิเทศการสอนเนื่องจากมีบุคลากรนอยขาดความเขาใจท่ี

ถูกตองเกี่ยวกับการนิเทศมีการวางแผนแตเมื่อนำมาสูการปฏิบัติไมมีการขับเคลื่อน สอดคลองกับดลฤดี กลั ่นภูมิศรี 

(2558:460) ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานการนิเทศการสอน พบวา โรงเรียนยังขาดการนิเทศติดตามการ

จัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง มีการจัดการวางแผนปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนอยางเปนระบบ

แตขาดการขับเคลื่อน ครูผูสอนจึงขาดการติดตามแกไขพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตามผลการ

นิเทศ เน่ืองจากความรูความเขาใจ  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู สอนที่มีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตาม วิทยฐานะ และ

ประสบการณการทำงาน  สรุปไดดังน้ี 

2.1 จำแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ที่ไมมีวิทยฐานะ 

และมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ดานการวัดผลและประเมินผลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  สวนดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน และดานการนิเทศ
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การสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูมีวิทยฐานะ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวม

อยูในระดับต่ำกวาผูไมมีวิทยฐานะผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีวิทยฐานะตางกันมองปญหาการบริหารงาน

แตกตางกัน เนื่องจากอาจปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนในบทบาทและหนาที่ในการทำงานนั้นแตกตางกันถึงแมกระบวนการ

ทำงานตองวางแผนรวมกันจึงอาจทำใหพบปญหาในการบริหารงานแตกตางกัน สอดคลองกับสำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2553) ไดกำหนดบทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู เก่ียวกับครูไววา บทบาทของครูผูสอน มีดังน้ี ศึกษา 

ทำความเขาใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานศักราช 2551 และออกแบบการจัดการเรียนรู จัดทำหนวย

การเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนความรู  ทักษะ กระบวนการที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี ้วัด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสำคัญของผูเรยีน ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล พรอมนำเสนอขอมูลมาใช

ในการออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูความตองการของผูเรียน ตามความแตกตางของผูเรียนและพัฒนาการทาง

สมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยวิธีการท่ี

หลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู  จัดเตรียมและใชสื่อการเรียนรูตางๆ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูในชุมชนกับการ

เรียนรูของผูเรียน ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และวิธีการตางๆอยางหลากหลายเนนการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริงเปนสำคัญ  นอกจากนี้  ควรเนนการมีสวนรวมของผูเรียนพรอมกับธรรมชาติของวิชาและธรรมชาติของผูเรียน 

แลวนำผลการประเมินของผูเรียนมาใชเพ่ือสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของ

ตนเองอยางเปนระบบ และใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2.2 จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา ความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมนิผลมคีวามคิดเห็น

ไมแตกตางกัน  สวนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน และดานการนิเทศการสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผูมีประสบการณต่ำกวา 10 ป มีคาเฉลี ่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับสูงกวาผู มีประสบการณ 10 ปขึ ้นไป 

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันจะมองปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไมวา

จะเปนปญหาดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อาจมองและมีวิธีการแกปญหาท่ีแตกตางกันซึ่ง

อาศัยประสบการณในการทำงาน ดานอื่น ๆ จึงทำใหเกิดความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนิตยธิดา จันดาสงค. 

(2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพฒันาการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมี นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาควรดำเนินการโดยผูบริหารควรมีแนวทางท่ีชัดเจนให

ความรูและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และนำไปใชจริงและมีการกำกับ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนงานอยางเปนระบบจัดทำคูมือการ

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดใหมีแหลงเรียนรู และสื่อที่ทันสมัยพรอมใชไดเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน 
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1.3 ดานการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  สถานศึกษาควรดำเนินการโดยผูบริหาร

จะตองมีแนวทางท่ีชัดเจนจัดหาใหมีสื่อท่ีพรอมใชงานและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาท่ีสำคัญมีคูมือการนิเทศอยาง

ชัดเจน 

1.4 ดานการวัดผล  ประเมินผล   สถานศึกษาควรดำเนินการจัดใหมีการจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกครูเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติจริง  จัดทำคูมือในการปฏิบัติงานวัดผล  ซึ่งสอดคลองกับระเบียบวัดผลของสถานศึกษา 

1.5 ดานการนิเทศการสอน  สถานศึกษาควรดำเนินการนเิทศเปนรายบุคคลมาใช  ผูบริหารจะตองใหมีการ

นิเทศอยางเปนระบบ  และจริงจังกระตุนใหครูผูสอนเขาใจถึงประโยชนของการนิเทศ 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธ ิภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห ็นของครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 
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