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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี  เปรียบเทียบ
ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานและขนาดของโรงเรียน
และพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัชลบุรี จ  านวน 298 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
ดว้ยวธีิ (Scheffe’) 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการวิจยัเพื่อคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และดา้นการพฒันา
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ภูมหิลงั 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2553 
มาตรา 6 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ 
และในมาตรา 39 ก าหนดวา่ “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ยงัคณะกรรมการและส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง หลกัเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการ
ไปไหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั
รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล ไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
,2553:18) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็น
ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 
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 จากการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
พ.ศ.2550 ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตนแลว้แต่กรณี ซ่ึงดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 
การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็น การพฒันาสาระหลกัสูตรท้องถ่ิน การ
วางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2553:29) 
 การบริหารงานวิชาการต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การประสานงานทุก
หน่วยงานภายในโรงเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพทางดา้นการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานทางวิชาการเป็นไปในเชิงการพฒันา
งานวชิาการในสถานศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทสามารถยกระดบัใหสู้งข้ึนได ้ดงัน้ี ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 7) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งน้ี เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจดัการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา จึงอยูท่ี่งานดา้นวชิาการ ซ่ึงประกอบดว้ยงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
การจัดบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การจดัส่ิงส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวดัผลและ
ประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นวชิาการ จะมีขั้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ ขั้นการจดัและ
ด าเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลดา้นวิชาการ หลกัการบริหารงานดา้นวิชาการ คือ หลกั
แห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ 2553 : 7) 
 จากรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัปรับปรุง 
สาเหตุของปัญหาอาจสืบเน่ืองมาจาก ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรและองคป์ระกอบของ
หลกัสูตรการจดักิจกรรมการเรียนการสอน วสัดุประกอบหลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอนการวดัผล
ประเมินผล การวิจยัในชั้นเรียน การประกนัคุณภาพการศึกษาการขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน 
ขาดความจงรักภกัดีต่อโรงเรียน เกิดความเบ่ือหน่ายและครูลาออกจากโครงการ มีส่วนท าให้คุณภาพ
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การศึกษาต ่าไปด้วย ปัญหาการบริหารงานวิชาการเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งบริหารจดัการ
และให้บริการ สร้างแรงจูงใจ ใชภ้าวะผูน้ าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูในการพฒันาหลกัสูตร 
และการน าหลกัสูตรไปใช้การวิจยัในชั้นเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการน
นิเทศภายในสถานศึกษา การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การวดัประเมินผลการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ การช่วยพฒันาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 จากปัญหาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชลบุรี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 น่าจะมีปัญหาการบริหารงานวิชาการท่ีแตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท าการศึกษาวิจยัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย วางแผนและแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงส่งเสริมพฒันางานวิชาการแก่ผูบ้ริหารและครู
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติพุทธศกัราช 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามประสบการณ์การ
ปฏิบติังานและขนาดของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการ
วางแผน ดา้นวิชาการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผลและด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และดา้นการ
นิเทศการศึกษา 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2555 จ านวน 44โรงเรียน จ านวน 
1,320 คน 
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  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2555  โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ์, 2538) ซ่ึงก าหนดตามตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 207-208) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 298 คน 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
   3.1.1 ประสบการณ์การปฏิบติังาน 
     3.1.1.1 ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 14 ปี 
     3.1.1.2 ประสบการณ์ 14 ปีข้ึนไป 
   3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 
     3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
     3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
     3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
  3.2ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัปัญหาการบริหารวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ใน 8 ดา้น คือ  
   3.2.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
   3.2.2 ดา้นการวางแผนดา้นวชิาการ   
   3.2.3 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
   3.2.4 ดา้นการวดัผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
   3.2.5 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
   3.2.6 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
    3.2.7 ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  
   3.2.8 ดา้นการนิเทศการศึกษา 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ท่ีผูว้จิยั สร้างข้ึนเอง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) จ านวน 2 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ.2550 
(กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
พ.ศ.2550, 2550 : 29-30) จ านวน 47 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale)  

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
         ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี  

2) ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) 

3) ก าหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด 

4) ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยันิยามไว้
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ี 

5) น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจ วิจารณ์ 
แกไ้ข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

6) น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตามขอ้ 5 เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากนั้นน าร่างแบบสอบถามท่ี
ผา่นการตรวจแกข้องผูท้รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) มีสูตรในการหาค่า ดงัน้ี 
 
 สูตร  IOC =     
 เม่ือ  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
     แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 โดยท่ี  +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
     0 ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
    -1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
 

โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จากขอ้ค าถามทั้งหมดจ านวน 47 ขอ้ ใช้ได้
จ  านวน 47 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.80 – 1.00 

7) น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี จ  านวน 30 คน แลว้น าผลการ
ตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach) 
      =                 
   เม่ือ   =   ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
    k =   จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
                                        =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

8) น าแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาขอควมเห็นชอบและจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัรัชตภ์าคย ์ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั
ชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยตนเองและทางไปรษณียแ์ละขอความอนุเคราะห์ให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งกลบัทาง
ไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่องผูว้จิยัท่ีไดจ่้าหนา้ซองและติดแสตมป์ใหไ้วพ้ร้อมแลว้ ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 3. ผูว้จิยัไปรับแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืน จ านวน 298 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสัใหค้ะแนนตามน ้ าหนกัคะแนนแต่ละขอ้และบนัทึก
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 3. น าแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ก าหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์
น ้าหนกัของลิเคร์ิท (Likert, n.d. cited in Best & Kahn, 1993 : 247) ก าหนดน ้าหนกั ดงัน้ี 
 
 5   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 3   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 4. หาค่า เฉล่ีย  โดยการแปลความหมายของข้อมูล  ผู ้วิจ ัยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามและแปลความหมายของปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงก าหนดเกณฑ์โดยใชแ้นวทางของ
บุญชุม ศรีสะอาด (2541 : 23-24) แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 4.51 – 5.00   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 
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พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
ดา้นการวางแผนดา้นวชิาการ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดบั โดยพบวา่ 
  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก คือ การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ทอ้งถ่ิน การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 การมีส่วนร่วมของ
ครูและชุมชนในการจดัการท าหลกัสูตรสถานศึกษา และอนัดบัสุดทา้ย คือ การนิเทศและติดตามการ
น าหลกัสูตรไปใช ้ 
  1.2 ดา้นการวางแผนดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหา
ดา้นการวางแผนดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก คือ การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อพฒันาการวางแผนงานวชิาการ  
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ การมีส่วนร่วมของครูในการ
วางแผนงานวชิาการ และอนัดบัสุดทา้ย คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานวชิาการ 
  1.3 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ 
ปัญหาดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริมให้ครูอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
ใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และอันดับสุดท้าย คือ การจัดครูเข้าสอนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
  1.4 ดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาดา้นการวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดับแรก คือ การ
ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน การวดัผลและประเมินตามวตัถุประสงคข์องผูเ้รียนสะทอ้นสมรรถนะและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของผูเ้รียน และอนัดบัสุดทา้ย คือ การจดัท าเอกสารแบบฟอร์มมีความเหมาะสมและ
สะดวกในการใชง้าน 
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  1.5 ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั อนัดบัแรก คือ การประเมินผลดา้นการ
วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมให้ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนการวิจยั
ในสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน และอนัดบัสุดทา้ย คือ การส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวจิยั 
  1.6 ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบั อนัดบัแรก คือ การศึกษา
สภาพการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกบัชุมชน
องค์กรอ่ืนในการผลิต จัดหา พฒันาส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและ
นวตักรรมทางการศึกษา และอนัดบัสุดทา้ย คือ การติดตามประเมินและปรับปรุงเพื่อพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี 
  1.7 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั อนัดบัแรก คือ การจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้
เกิดองคค์วามรู้แก่นกัเรียน การติดตาม ประเมินผลการจดักิจกรรมในการใชแ้หล่งเรียนรู้  
การสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมหลกัในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  1.8 ดา้นการนิเทศการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ ปัญหาดา้น
การนิเทศการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบั 
อนัดบัแรก คือ การติดตามประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา การส่งเสริมและสนบัสนุน
ครูใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา และอนัดบัสุดทา้ย คือ  
การติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพฒันาระบบการนิเทศ 
 2. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน 
พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวชิาการ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่นัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
ขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาการบริหารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 มีการจดัอบรมใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนก ากบัติดตามสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วาสนา   
สีลุน (2551 : 77) ไดศึ้กษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของช านาญ  ทว้มพงษ ์(2550 : 
81) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัระยอง เขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นอยู่
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปิยนุช  ทองพรม (2550 : 97) ไดศึ้กษาปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอ าเภอหนองใหญ่ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบั  ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรัตนา  อนนัตชาติ (2550 : 65)ไดศึ้กษาปัญหา
และแนวทางการบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเมืองชลบุรี  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
  1.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบั
ปานกลาง ทั้งอาจเป็นเพราะ เม่ือไดรั้บการอบรมดา้นการพฒันาหลกัสูตรในเชิงปฏิบติับุคลากรใน
สถานศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัชุมชน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของช านาญ  ทว้มพงษ ์(2550 : 81) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัระยอง เขต 1 พบวา่  
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ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไทย  วิบูลย์
ธญัญ ์(2545 : 76) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัราชบุรี พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารหลกัสูตร โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประวิทย ์ บูรณโกศล (2545 : 60) ไดศึ้กษาการบริหารงาน
วิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ด้านการวางแผนด้านวิชาการ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลากรในสถานศึกษาขาดการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อพฒันาและการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนงานวิชาการ ดงัท่ี สันติ  บุญภิรมย ์(2552 : 66) 
กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน โดยใชค้วามรู้ความสามารถทางวิทยาการในการก าหนดส่ิงท่ีพึงปฏิบติั
ในอนาคต ซ่ึงถือว่าการวางแผนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งของการบริหารท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดบั 
ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนและความถนดัของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยนุช  ทองพรม (2550 : 103) ได้
ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อ าเภอหนองใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วชิาการดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบงานวิจยัของกึกกอ้ง  
ดว้งชนะ (2552 : 156) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้น
พฒันากระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.4 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดา้นการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารและครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การวดัผล และประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชนากานต์  คะยอมสัก (2549 : 85) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
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วิชาการโรงเรียนสองภาษาของรัฐบาลและเอกชนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ ปัญหา
การบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผล และประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเกสร  ใจช้ืน (2551 : 84) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวดัผล ประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมร  เดชาฤทธ์ิ (2546  :  
74-75) ไดศึ้กษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ   
ดา้นการวดัผลประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ทรงศกัด์ิ  อคัพราหมณ์ (2548 : 104) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการด าเนินการด้านการวดัผล และประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงของนักเรียน
โดยรวม พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.5 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนการ
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ยงัขาดการก ากบัติดตามการประเมินผลด้านการวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบูชา  ศรีสร้อย (2552 : 122) ไดศึ้กษาปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นการ
วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.6 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการ บูรณา
การจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อและเทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดวง  สุวรรณเกิดผล (2550 : 56) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดา้นพฒันา
และใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาและใชส่ื้อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดบัปานกาง สอดคล้องกบังานวิจยัของทรงศกัด์ิ  อคัพราหมณ์ 
(2548 : 103) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการน า
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ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนโดยรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
  1.7 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดองคค์วามรู้แก่นกัเรียน
ยงัขาดการติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมในการใช้แหล่งเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ปัทมา  สอสกุล (2545 : 64) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานประถมศึกษาอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวชิาการ  
ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวง  
สุวรรณเกิดผล (2550 : 56) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ปัญหาการ
บริหารงานดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.8 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ด้านการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารขาดการติดตามประเมินผลการจดัระบบกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของช านาญ  ทว้มพงษ์ (2550 : 81) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
ระยอง เขต 1 พบวา่ ดา้นการนิเทศภายใน อยูร่ะดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยนุช ทอง
พรม (2550 : 103) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขต
อ าเภอหนองใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 พบวา่ ปัญหาการบริหารวิชาการ
ดา้นการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัวิจยัของเอมอร  บูรณศกัด์ิ  (2549 : 145) 
ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สระแกว้ เขต 2 พบวา่ปัญหาการบริหารงานวชิาการ ดา้นการนิเทศการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน และขนาดของ
โรงเรียน 
  2.1 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน โดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
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เน่ืองจากมีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ท าให้ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 14 ปี และครูท่ีมี
ประสบการณ์ 14 ปีข้ึนไป ขาดความรู้ความเขา้ใจในการน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน  
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของกึกก้อง  ด้วงชนะ (2552 : 157) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี 
เขต 2 พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวชิาการ จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกนกวรรณ  โตแยม้ (2547 : 131-154) ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสรรค ์ เขต 3 พบวา่ปัญหาการบริหารวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  2.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา และดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดกลางมีปัญหาสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมิฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ และการก ากับติดตามของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  อย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหก้ารบริหารงานวชิาการมีความเท่าเทียมกนัยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของช านาญ  
ทว้มพงษ ์(2550 : 88) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัระยอง เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ปัญหา
การบริหารงานวชิาการ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ดา้นพฒันาหลกัสูตร ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ให้กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดั
ชลบุรี 
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 2. ด้านการวางแผนวิชาการ ควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อพฒันาการ
วางแผนวิชาการ โดยจดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอให้กบัครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 3. ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอบรมสัมมนา
วิชาการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 4. การวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรก าหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยจดัให้มีการจดัอบรมให้
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานให้กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 5. ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
ด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 6. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรส่งเสริมและสนบัสนุน
อบรมให้มีการจดัตั้งหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 7. ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ควรสนับสนุนโครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ โดยใหมี้การจดัตั้งหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
 8. ดา้นการนิเทศการศึกษา ควรมีกระบวนการนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ
ให้กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดั
ชลบุรี 
 ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ เฉพาะดา้นเพื่อใหท้ราบถึงวธีิการปฏิบติังาน และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 


