
 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
 
 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                    

ในสภาวะที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง  
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  จึงมีผลกระทบตอการพัฒนาดานการศึกษา  ทําใหการจัดการศึกษาของ
ประเทศจําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศใหมีประสิทธิภาพ     

สิปปนนท  เกตุทัต (2540:45) ไดใหทัศนะไววาการศึกษาเปนปจจัยเดียวเทานั้นที่จะพัฒนา
คนใหเปนคนดีสมบูรณทั้งดานปญญา  รางกาย  จิตใจและสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นการใหการศึกษาที่ดีแกประชากรของประเทศ  รัฐพึงจัดใหอยางดีและทั่วถึง การศึกษาที่พึงประสงค
จะตองเปนการศึกษาที่เสริมสรางความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติใหคนไทยรูจักตนเอง รูจักชีวิต  
เขาใจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ตนเองมีสวนรวมอยูแลวนําความรู ความเขาใจมาใชแกปญหาและ
เสริมสรางชีวิตและสังคมใหดีขึ้น ซ่ึงพนม พงษไพบูลย (2537:5) ไดใหทัศนะไววาเปาหมายของ
การศึกษาที่แทจริง คือ การพัฒนาบุคลากรใหเขามีพื้นฐานความรู  ความสามารถ  ความเปนคนดเีพือ่
จะไดชวยตนเองใหดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  

คุณภาพของคนมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสิ่งที่ชวยพัฒนา
คุณภาพของคนคือการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาเปนส่ิงจําเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดการศึกษาใหเด็กทุกคนไดรับอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อมุงหวัง
ที่จะพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูในสังคมยุคใหมอยางเปนสุข  แมวาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง รวมทั้งการพัฒนา  ดานความรู  วิทยาการ เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  การสื่อสาร ขาวสาร  ขอมูล  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน  
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ที่ทันสมัยเขามา ลดบทบาทของครูลงแตบทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูและสรางองค
ความรูใหแกเด็กยังจําเปนและสําคัญตอการจัดการศึกษา 

สําหรับการศึกษาในระบบนั้น  สุรีย สุเมธีนฤมิตร (2536:17) ไดใหทัศนะไววาโรงเรียน
เปนสถาบันหนึ่งในการจัดการศึกษาและครูมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาซึ่งปรียาพร  วงคอนุตรโรจน 
(2542:141) ไดใหทัศนะไววาการบริหารงานในสถานศึกษาจะดําเนินไปดวยดีตองอาศัยบุคลากรใน
สถานศึกษาและภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนซึ่งครูเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรง ครูจึงเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการจนมีคํากลาววา ไมมีครู 
ไมมีโรงเรียน รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2544:34) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
ครูวา  ครูเปนปจจัยแหงความสําเร็จอันสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2532:219) ไดสรุปความสําคัญของงานวิชาการไววางานวิชาการ
เปนงานที่พิสูจนความสําเร็จของสถานศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งความสําเร็จของสถานศึกษาคือเด็กที่
เปนผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด คือมีผลสําเร็จทางดานการ
เรียนสูงหรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว    

สมิธและคณะ (Smith And Others. อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2535:15) ไดศึกษา
เร่ืองเวลาที่ใชในการบริหารงานการศึกษาทั้งหมดของผูบริหารไดย้ําใหเห็นความสําคัญของงาน
วิชาการโดยกลาววาผูบริหารจะตองใหความสนใจ สนับสนุนและปฏิบัติงานดานวิชาการถึงรอยละ 
40 ซ่ึงเกือบครึ่งหนึ่งเปนของการศึกษาทั้งหมดในทํานองเดียวกัน 

อําภา  บุญชวย (2527:2) ไดใหขอคิดไววา ไมมีสถานศึกษาใดไมไดจัดใหมีงานวิชาการ
ซ่ึงถือเปนภาระงานสําคัญหรืองานหลักของการบริหารการศึกษา ไมวาสถานศึกษาประเภทใดก็ตาม
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานวิชาการ สําหรับ บันลือ พฤกษวัน 
(2522:155) ไดใหทัศนะไววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและงานวิชาการจะไดผลดีมีคุณภาพขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
หลักการ เปาหมายของหลักสูตร 

การบริหารงานวิชาการเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูบริหารโรงเรียน ตองเปนผูนําในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา คือ คน  เงิน  วัสดุ  มาจัดการ
ตามกระบวนการบริหาร โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของ
การศึกษา  อันจะสงผลในการชวยพัฒนาสติปญญาของนักเรียนใหคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 
อุดม เอี่ยมสะอาด (2527:151–153) ไดพบวา ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานธุรการและงานพัสดุมากที่สุด  
รองลงไปคือ การบริหารงานบุคคล งานดานวิชาการและงานดานบริการตาง ๆ งานดานอาคารสถานที่  
และงานกิจการนักเรียน 
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ปญหาการบริหารงานวิชาการในอดีต   
หลักสูตรและการใชหลักสูตรเอกสารหลักสูตรและคูมือหลักสูตรไดรับไมครบ บุคลากร

มีความเขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ินนอย หนังสืออานเพิ่มเติมและ
หนังสือสําหรับใชคนควาที่โรงเรียนไดรับแจกไมตรงกับหลักสูตรนักเรียนไดรับหนังสือเรียนไม
ครบทุกคนและไดรับลาชา  ดานผูสอน ไมสามารถจัดใหผูสอนไดสอนตรงกับวิชาเอกที่ไดเลาเรียน
มา ผูสอนมีความกระตือรือรนในการจัดการเรียนการสอนนอย ขาดแคลนบุคลากรที่โรงเรียนไดรับ
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด เทคนิควิธีสอนและการจัดการเรียนการสอน ผูสอนมีประสบการณในดาน
เทคนิควิธีสอนนอย ขาดสื่อและอุปกรณสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการ
สอน ผูสอนไมสนใจในการจัดทําแผนการสอน ผูสอนมีความเขาใจในการจัดทําแผนการสอนที่เนน
กระบวนการนอย ขาดคูมือครู  และเอกสารการสอน การจัดทําสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม 
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ  งบประมาณที่จะใชจัดทําสื่อมีจํานวนจํากัด  ผูสอนมีความเขาใจในการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผูสอนไมทราบเทคนิควิธีการในการสราง
แบบทดสอบที่ดี การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ขาดบุคลากรที่จบการศึกษาดานแนะแนว
โดยตรงและขาดเอกสารที่สามารถใชเปนคูมือในการแนะแนว การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  ขาดบุคลากรที่จะใหคําแนะนําในดานการทําวิจัย ผูสอนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการทํา
วิจัยนอยและขาดเอกสารที่สามารถใชเปนคูมือในการทําวิจัย   

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ความไมเขาใจในหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรดีพอ ทําใหไมสามารถนิเทศผูรวมงาน 

เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดใหความสําคัญในดานการ
วางแผนและการปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผนและโครงการนอยไป  เปนสาเหตุทําใหการบริหาร
ขาดประสิทธิภาพ ผูบริหารไมทราบบทบาทหนาที่ของตนอยางแนชัด  ทั้งนี้เนื่องจากทางราชการ
ไมไดกําหนดรายละเอียดที่ตองปฏิบัติไว ไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารใหสอดคลองกับ
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมเมื่อไดรับการปรับปรุงตําแหนงใหสูงขึ้นหรือไดรับการแตงตั้ง โยกยาย
ไปดํารงตําแหนงในโรงเรียนใหม 

สภาพปญหาและอุปสรรคในในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 มีดังนี้ การคมนาคม ติดตอส่ือสารเปนไปดวยความยากลําบาก ขาดแคลน
บุคลากรในสาขาตาง ๆ จํานวนมาก ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีตาง ๆ  มาใชสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรไมตอเนื่อง ประชาชนในพื้นที่มีหลายเผาพันธุ ไดแก  
ชาวไทยลานนา  กะเหรี่ยง  ละวา  มง ไทยใหญ  เปนตน  ทําใหขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  
ศาสนา  ภาษา  และสังคมวิถีชีวิตโดย สวนรวมแตกตางกันอยางหลากหลาย  เปนเหตุใหมีความ
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ยุงยากลําบากตอการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง สภาพแวดลอมและสังคมในชุมชน  พอแมเล้ียงดูแบบ
ปลอยใหดูแลตนเอง ขาดการดูแลอยางใกลชิด ไมมีเวลาใหคําแนะนําที่ดีแกลูก รักความสะดวกสบาย  
ไมขยันทํางาน  สภาพภูมิประเทศเปนปาเขา และติดชายแดน  ทําใหเปนแหลงลําเลียงยาเสพติดไดงาย  
คานิยม ความเชื่อของพอแมสังคมในชุมชนไมใหลูกชวยงานในครอบครัวกลัวลูกลําบาก  ทําใหเด็ก
มีเวลาวางมากเกินไป การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา  เชน
การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือบุคลากรที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

เทาที่ผานมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการเชนเดียวกับการบริหารงานวิชาการทั่ว ๆ ไปแตเนื่องจากความทุรกันดารของพื้นที่และความ
ยากลําบากในการเดินทางถึงทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการที่ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทาที่ควร 

จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาสภาพปญหาในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ ในทัศนะของผูบริหารและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอนเขต1 เปนอยางไร แตกตางกันหรือไม ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
ใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                   
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติ
พันธุ ในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียน
หลายชาติพันธุ ในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
  

การวิจยัคร้ังนีค้าดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียน

หลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 1  

2. ไดผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มี
นักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอนเขต 1 

3. ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงแกไขและเปนแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ 
ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 สมมติฐานการวิจัย 
  

การวิจัยคร้ังนี้มีสมติฐานดังนี้ คือ ผูบริหารและครูวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลาย
ชาติพันธุ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                   

การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตดังนี้ 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาในการบริหารงานวิชาการซึ่งมีขอบเขต

ดังนี้ 
1.1   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.3   การพัฒนาแหลงเรียนรู 
1.4   การนิเทศการศึกษา 
1.5   การวัดผลประเมินผล 
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2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 
การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตดานพื้นที่ ดังนี้คือ เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ซ่ึงครอบคลุม 

4 อําเภอไดแก อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม  อําเภอปาย และอําเภอปางมะผา 
3.  ตัวแปร 
ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของบุคลากร ในที่นี้จําแนกเปน  ผูบริหารและครู
วิชาการ   

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวิชาการ  
4.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1   ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1 จํานวน  380  คน  จําแนกเปนผูบริหาร  155  คนและครูวิชาการ  225  คน 
4.2   กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้คือ  ผูบริหารและครูวิชาการ ในเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 จํานวน  187 คน จําแนกเปนผูบริหาร 76 คนและครูวิชาการ 111 คน  ซ่ึงไดมา
โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบบจับสลาก  
                                                       
ขอตกลงเบื้องตน 
  

การวิจัยคร้ังนี้มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้คือ สถานศึกษาและโรงเรียนสาขาเปนสถานศึกษา
เดียวกันเพราะมีผูบริหารสถานศึกษาคนเดียวกัน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                   

เพื่อความเขาใจตรงกันการวจิัยครั้งนี้ไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี ้
โรงเรียน หมายถึงสถานศึกขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานที่เปนภารกิจหลักของโรงเรียน เปนงาน

ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่หลักสูตรกําหนด  โดยการที่พัฒนานักเรียนให
มีความรู  ความสามารถเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
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ครูวิชาการ หมายถึง ครูอาจารยที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนใหทําหนาที่ดาน
วิชาการโรงเรียน 

ชาติพันธุ หมายถึง การเปนชนเผาในที่นี่หมายถึง ชนเผากะเหรี่ยง จีนฮอ ลีซอ มูเซอและ
ไทยใหญ 

สภาพปญหา หมายถึง สภาพที่ไมพึงประสงค 
ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง พื้นที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและประกาศใหเปน

เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตราที่ 37 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในเขตพื้นที่
การศึกษามีองคกรและหนวยงานหลัก ดานการศึกษา 
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