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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1)  เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนโชคชยัระดบั
ประถมศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการในกลุ่มโรงเรียนโชค
ชยัระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน และท่ีตั้งของโรงเรียน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนโชคชยัระดบัประถมศึกษา ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ครูกลุ่ม
โรงเรียนโชคชยัระดบัประถมศึกษา จ านวน 155 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นและสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.66-1.00 ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืน
ครบทั้ง 155 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการในกลุ่มโรงเรียนโชคชยั ระดบัประถมศึกษา      

โดยภาพรวมทั้งห้าดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย  มีเพียงสองดา้นท่ีมีระดบัปัญหาปานกลาง คือด้านการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา และดา้นการวดัผลประเมินผล  2) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  แต่จ าแนกตามสาขาท่ีตั้งในภาพรวมและราย
ดา้นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   3) แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการท่ีมีความถ่ี
สูงสุดในทุกดา้น คือ โรงเรียนควรมีการประชุมเชิงปฏิบติัการในการจดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   ควรจดัการอบรมเพ่ือพฒันาดา้นการวดัประเมินผลอยูเ่สมอ 
โรงเรียนควรช้ีแจงวิธีและขั้นตอนการวดัและประเมินผลให้กบัครูผูส้อนทุกท่าน  ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  โรงเรียนควรมีการนิเทศและให้ค าแนะน าแบบ
กลัยาณมิตร แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
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Abstract 
The purpose of this independent study was to study problems and guidelines for academic 

administration development in  Chokchai Primary School Group. The 155 samples were selected  in 
proportional stratified random  sampling . The tools used in the study was a questionnaire with IOC 
between 0.66 - 1.00. The 155  questionnaires  or 100% were returned.  Data were analyzed by  percentage, 
mean, standard deviation, t- test and  One way ANOVA.  

 
The results of this study found that 1) Problems of  academic administration in all four aspects 

including Development of School Curriculum, Measurement and Evaluation, Learning Process and 
Educational  Supervision were at a low level. Only two of them such as Development of School 
Curriculum as well as Measurement and Evaluation had problems at a moderate level. 2) Comparison of 
the problems of academic administration classified by teaching experiences had difference without  
statistical significance. However; in which classified by school location in overall and in each aspect 
had difference statistically significance at .05 level. 3) Guidelines for each aspect of academic 
administration development which had the highest frequency were the school should organize workshop 
on how to do and develop school curriculum in accordance with students needs continuously. 
The school should always give training for teacher development on measurement and evaluation. The 
school should explain the procedure in details how to work on measurement and evaluation for all  
teachers. The teachers should conduct learning activities based on student- centered and also focus on 
real practice. Finally, the school should have supervision and advice in terms of friend assistance. 
should supervised and give advice friendly 
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