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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี เปรี ยบเทีย บ
ปั ญ หาการด าเนิ น งานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงานและขนาดของโรงเรี ยน
และพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์ และขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ครู ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา จัง หวัด ชลบุ รี จ านวน 298 คน
เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี (Scheffe’)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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3. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการวิจยั เพื่อคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการพัฒนา
สื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภูมหิ ลัง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
มาตรา 6 ก าหนดว่ า การจัด การศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์
ทั้ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิ ต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มาตรา 7 ในกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งปลูกฝังจิตสานึ กที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนร่ วมและของประเทศชาติ
และในมาตรา 39 กาหนดว่า “ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ยังคณะกรรมการและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการ
ไปไห้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนิ นการได้โดยอิสระ คล่องตัว
รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุ มชน ท้องถิ่น ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการ
เรี ยนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล ได้อย่างมี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ
,2553:18)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ น
กาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุ ข มี ความรู ้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชี พ และการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อว่าทุกคนสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)
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จากการก าหนดหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึ ก ษา
พ.ศ.2550 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
ดาเนินการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริ หารงานบุ คคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึ กษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตนแล้วแต่กรณี ซึ่ งด้านวิชาการ ประกอบด้วย
การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ ย วกับการให้ค วามเห็ น การพัฒนาสาระหลัก สู ตรท้องถิ่ น การ
วางแผนงานด้า นวิ ช าการ การจัด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา การพัฒ นาหลัก สู ต รของ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การวัดผล ประเมินผลและดาเนิ นการเทียบโอนผลการ
เรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
การนิ เทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นงานวิชาการแก่ บุ คคล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่ วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จดั การศึ ก ษา การจัดท าระเบี ย บและแนวปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2553:29)
การบริ ห ารงานวิ ช าการต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม การประสานงานทุ ก
หน่ ว ยงานภายในโรงเรี ย น ผู ้ป กครอง ชุ ม ชนและองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ประสิ ทธิภาพทางด้านการเรี ยนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานทางวิชาการเป็ นไปในเชิงการพัฒนา
งานวิชาการในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้ ดังนี้ ปรี ยาพร
วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2553 : 7) กล่ า วว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการถื อ ว่า เป็ นหัว ใจของการบริ ห าร
สถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา จึงอยูท่ ี่งานด้านวิชาการ ซึ่ งประกอบด้วยงานด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ ง การจัด สิ่ ง ส่ ง เสริ ม งานด้า นวิ ช าการ รวมถึ ง งานด้า นการวัดผลและ
ประเมินผล ขั้นตอนการดาเนินงานด้านวิชาการ จะมีข้ นั การวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นการจัดและ
ดาเนิ นการ และขั้นส่ งเสริ มและติดตามผลด้านวิชาการ หลักการบริ หารงานด้านวิชาการ คือ หลัก
แห่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2553 : 7)
จากรายงานคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับปรับปรุ ง
สาเหตุของปัญหาอาจสื บเนื่องมาจาก ครู ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่ องหลักสู ตรและองค์ประกอบของ
หลักสู ตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วัสดุประกอบหลักสู ตร สื่ อการเรี ยนการสอนการวัดผล
ประเมินผล การวิจยั ในชั้นเรี ยน การประกันคุ ณภาพการศึกษาการขาดขวัญกาลังใจในการทางาน
ขาดความจงรักภักดีต่อโรงเรี ยน เกิดความเบื่อหน่ายและครู ลาออกจากโครงการ มีส่วนทาให้คุณภาพ
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การศึกษาต่าไปด้วย ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องบริ หารจัดการ
และให้บริ การ สร้างแรงจูงใจ ใช้ภาวะผูน้ าให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจแก่ครู ในการพัฒนาหลักสู ตร
และการนาหลักสู ตรไปใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการน
นิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวัดประเมินผลการเรี ยนการสอน การ
ประกัน คุ ณ ภาพ การท าแผนการจัด การเรี ย นรู ้ การช่ ว ยพัฒ นาครู ใ ห้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จากปั ญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 น่าจะมีปัญหาการบริ หารงานวิชาการที่แตกต่างกันผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ท าการศึ ก ษาวิ จยั ปั ญหาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น เพื่ อใช้เป็ นข้อ มู ล ในการก าหนด
นโยบาย วางแผนและแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งส่ งเสริ มพัฒนางานวิชาการแก่ผบู ้ ริ หารและครู
ในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ปั ญหาตามความคิ ดเห็ นของครู จาแนกตามประสบการณ์ ก าร
ปฏิบตั ิงานและขนาดของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการ
วางแผน ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยน ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการ
นิเทศการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2555 จานวน 44โรงเรี ยน จานวน
1,320 คน
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ที่ปฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2555 โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
(ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณวงศ์, 2538) ซึ่ งกาหนดตามตารางการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 207-208) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 298 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
3.1.1 ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
3.1.1.1 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 14 ปี
3.1.1.2 ประสบการณ์ 14 ปี ขึ้นไป
3.1.2 ขนาดของโรงเรี ยน
3.1.2.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก
3.1.2.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง
3.1.2.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่
3.2ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับปั ญหาการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ใน 8 ด้าน คือ
3.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
3.2.2 ด้านการวางแผนด้านวิชาการ
3.2.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3.2.4 ด้านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
3.2.5 ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
3.2.6 ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2.7 ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
3.2.8 ด้านการนิเทศการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ลักษณะเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จังหวัดชลบุรี ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสารวจ
รายการ (Check List) จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพปั ญหาการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริ หารและการจัด การศึ ก ษา พ .ศ.2550
(กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
พ.ศ.2550, 2550 : 29-30) จานวน 47 ข้อ แบ่งเป็ น 8 ด้าน เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale)
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้ า งตรวจคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้ดาเนิ น การตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตารา เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
2) ศึกษาวิธีการสร้ างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert)
3) กาหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นามาใช้เป็ นข้อมูลในการ
สร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิ ดและปลายเปิ ด
4) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผวู้ ิจยั นิยามไว้
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้
5) นาร่ างแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทาการตรวจ วิจารณ์
แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุ ง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
6) นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งตามข้อ 5 เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) จากนั้นนาร่ างแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจแก้ของผูท้ รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) มีสูตรในการหาค่า ดังนี้
สู ตร
เมื่อ

IOC
IOC
N

=
แทนดัชนีความสอดคล้อง
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทนจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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โดยที่

+1
0
-1

แน่ใจว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

โดยเลื อกข้อค าถามที่ มีค่าตั้ง แต่ 0.50 ขึ้ นไป จากข้อค าถามทั้งหมดจานวน 47 ข้อ ใช้ไ ด้
จานวน 47 ข้อ ซึ่งข้อคาถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยูใ่ นช่วง 0.80 – 1.00
7) นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ จานวน 30 คน แล้วนาผลการ
ตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach)
=
เมื่อ
= ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
k
= จานวนข้อของเครื่ องมือ
= ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนรวม
8) นาแบบสอบถามมาปรั บปรุ ง แล้วเสนออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ
พิจารณาขอควมเห็ นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันรัชต์ภาคย์ ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ชลบุรี เพื่อขอความร่ วมมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2555 ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยตนเองและทางไปรษณี ยแ์ ละขอความอนุ เคราะห์ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ งกลับทาง
ไปรษณี ย ์ ตามที่อยูข่ องผูว้ จิ ยั ที่ได้จ่าหน้าซองและติดแสตมป์ ให้ไว้พร้อมแล้ว ภายในเวลาที่กาหนด
3. ผูว้ จิ ยั ไปรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืน จานวน 298 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึก
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. นาแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุ รี กาหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์
น้ าหนักของลิเคริ์ ท (Likert, n.d. cited in Best & Kahn, 1993 : 247) กาหนดน้ าหนัก ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
ปัญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

4. หาค่ า เฉลี่ ย โดยการแปลความหมายของข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ใช้ เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
แบบสอบถามและแปลความหมายของปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ซึ่ งกาหนดเกณฑ์โดยใช้แนวทางของ
บุญชุม ศรี สะอาด (2541 : 23-24) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการศึกษา
ศึ กษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ปั ญหาการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณารายด้าน
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พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อ ย คื อ ด้า นการพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา ด้านการวิจ ัย เพื่ อ พัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
ด้านการวางแผนด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ตามลาดับ โดยพบว่า
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสู ตร อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก คือ การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่ นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่น การวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การมีส่วนร่ วมของ
ครู และชุมชนในการจัดการทาหลักสู ตรสถานศึกษา และอันดับสุ ดท้าย คือ การนิเทศและติดตามการ
นาหลักสู ตรไปใช้
1.2 ด้านการวางแผนด้านวิชาการอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหา
ด้านการวางแผนด้านวิชาการอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก คือ การประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาการวางแผนงานวิชาการ
การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนงานวิ ช าการ การมี ส่ ว นร่ ว มของครู ใ นการ
วางแผนงานวิชาการ และอันดับสุ ดท้าย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ
1.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
ปั ญหาด้านการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจาก
มากไปน้อ ย 3 อัน ดับ แรก คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู อ บรมสั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ พัฒ นาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน และ
ใฝ่ การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอัน ดับ สุ ด ท้า ย คื อ การจัด ครู เ ข้า สอนเหมาะสมกับ ความรู ้
ความสามารถ
1.4 ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนิ นการเทียบโอนผลการ
เรี ยนอยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ข้อ โดยเรี ยงล าดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การ
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน การวัดผลและประเมินตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ รี ยนสะท้อนสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน และอันดับสุ ดท้าย คือ การจัดทาเอกสารแบบฟอร์ มมีความเหมาะสมและ
สะดวกในการใช้งาน
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1.5 ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูใ่ นระดับปาน
กลางทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ อันดับแรก คือ การประเมินผลด้านการ
วิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา การส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนการวิจยั
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และอันดับสุ ดท้าย คือ การส่ งเสริ มให้ครู มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั
1.6 ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลางทุ กข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ อันดับแรก คือ การศึกษา
สภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน การประสานความร่ วมมือกับชุ มชน
องค์ ก รอื่ น ในการผลิ ต จัด หา พัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผ ลิ ต พัฒ นาสื่ อ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา และอันดับสุ ดท้าย คือ การติดตามประเมินและปรับปรุ งเพื่อพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.7 ด้า นการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ อันดับแรก คือ การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้
เกิดองค์ความรู ้แก่นกั เรี ยน การติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
การสนับสนุ นให้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มหลักในการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน และอันดับ
สุ ดท้าย คือ สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
1.8 ด้านการนิ เทศการศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ปั ญหาด้าน
การนิ เทศการศึ กษาอยู่ในระดับปานกลางทุ กข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ
อันดับแรก คือ การติดตามประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
การให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบตั ิการนิเทศภายในสถานศึกษา การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ครู ให้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา และอันดับสุ ดท้าย คือ
การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
2. เปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ จาแนกตามประสบการณ์ การปฏิ บตั ิงาน
พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. เปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวม
แตกต่ า งกันอย่างไม่นัยส าคัญทางสถิ ติ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้านการวิจยั เพื่ อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กมีปัญหาการบริ หารงาน
วิชาการสู งกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดกลางมีปัญหาสู งกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ใน
ขณะที่โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดกลางมีปัญหาการบริ หารแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการจัดอบรมให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกากับติดตามสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ ทาให้ปัญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วาสนา
สี ลุน (2551 : 77) ได้ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัด
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิช าการในโรงเรี ย น
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชานาญ ท้วมพงษ์ (2550 :
81) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกิ่งอาเภอนิ คมพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของปิ ยนุ ช ทองพรม (2550 : 97) ได้ศึกษาปั ญหาและ
แนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนในเขตอาเภอหนองใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของรัตนา อนันตชาติ (2550 : 65)ได้ศึกษาปั ญหา
และแนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษาในอาเภอเมืองชลบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งอาจเป็ นเพราะ เมื่อได้รับการอบรมด้านการพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งปฏิ บตั ิบุคลากรใน
สถานศึกษายังขาดความเข้าใจในการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น ให้เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชานาญ ท้วมพงษ์ (2550 : 81) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนในกิ่งอาเภอนิคมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1 พบว่า
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ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของไทย วิบูลย์
ธัญญ์ (2545 : 76) ได้ศึกษาปัญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษาอาเภอพนัสนิคม
จังหวัดราชบุรี พบว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารหลักสู ตร โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของประวิทย์ บูรณโกศล (2545 : 60) ได้ศึกษาการบริ หารงาน
วิ ช าการของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู ป ฏิ บ ัติ ก ารสอน สั ง กัด
ส านัก งานการประถมศึ ก ษา อาเภอแก่ ง หางแมว จัง หวัดจันทบุ รี ด้า นหลัก สู ตรและการบริ หาร
หลักสู ตร อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สั งกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุ รี ด้านการวางแผนด้านวิชาการ อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ บุคลากรในสถานศึกษาขาดการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อพัฒนาและการมีส่วนร่ วมของครู ในการวางแผนงานวิชาการ ดังที่ สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 66)
กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการซึ่ งเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้สาเร็ จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยใช้ความรู ้ความสามารถทางวิทยาการในการกาหนดสิ่ งที่พึงปฏิบตั ิ
ในอนาคต ซึ่ งถื อว่าการวางแผนเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญยิ่งของการบริ หารที่เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
1.3 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุ รี ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้อง
กับผูเ้ รี ยนและความถนัดของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยนุ ช ทองพรม (2550 : 103) ได้
ศึกษาปั ญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขต
อาเภอหนองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาชลบุ รี เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกบงานวิจยั ของกึกก้อง
ด้วงชนะ (2552 : 156) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้าน
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านการวัดผลประเมินผลและดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารและครู ยงั ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การวัดผล และประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชนากานต์ คะยอมสัก (2549 : 85) ได้ศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการบริ หารงาน
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วิชาการโรงเรี ยนสองภาษาของรัฐบาลและเอกชนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า ปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการด้านการวัดผล และประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั
ของเกสร ใจชื้น (2551 : 84) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมร เดชาฤทธิ์ (2546 :
74-75) ได้ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานประถมศึ กษาอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ด้านการวัดผลประเมินผลการเทียบโอนผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทรงศักดิ์ อัคพราหมณ์ (2548 : 104) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการด้านการดาเนิ นการด้านการวัดผล และประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของนักเรี ยน
โดยรวม พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.5 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 จังหวัด ชลบุ รี ด้านการวิจยั เพื่ อ พัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ นการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน แต่ยงั ขาดการกากับติ ดตามการประเมิ นผลด้านการวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบูชา ศรี สร้อย (2552 : 122) ได้ศึกษาปั ญหา
และแนวทางแก้ปัญหาการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษา ในเขตอาเภอเมือง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการด้านการ
วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.6 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะการ บูรณา
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของดวง สุ วรรณเกิดผล (2550 : 56) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ด้านพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา อยู่ในระดับปานกาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของทรงศักดิ์ อัคพราหมณ์
(2548 : 103) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ด้านการนา
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สื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอนโดยรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง
1.7 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เกิดองค์ความรู ้แก่นกั เรี ยน
ยังขาดการติดตามประเมินผลการจัดกิ จกรรมในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปั ทมา สอสกุล (2545 : 64) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานประถมศึกษาอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของดวง
สุ วรรณเกิดผล (2550 : 56) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปของ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว่า ปั ญหาการ
บริ หารงานด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.8 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สั งกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 18 จังหวัดชลบุ รี ด้านการนิ เทศการศึ กษา อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารขาดการติดตามประเมินผลการจัดระบบกระบวนการนิ เทศการศึกษาใน
สถานศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชานาญ ท้วมพงษ์ (2550 : 81) ได้ศึกษาปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกิ่งอาเภอนิ คมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ระยอง เขต 1 พบว่า ด้านการนิ เทศภายใน อยูร่ ะดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยนุ ช ทอง
พรม (2550 : 103) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนในเขต
อาเภอหนองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารวิชาการ
ด้านการนิเทศการศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิจยั ของเอมอร บูรณศักดิ์ (2549 : 145)
ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 พบว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั ญหาการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และขนาดของ
โรงเรี ยน
2.1 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
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เนื่ องจากมีการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ทาให้ครู ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 14 ปี และครู ที่มี
ประสบการณ์ 14 ปี ขึ้นไป ขาดความรู ้ความเข้าใจในการนาไปใช้ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกึ กก้อง ด้วงชนะ (2552 : 157) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต 2 พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของกนกวรรณ โตแย้ม (2547 : 131-154) ได้ศึกษา
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครสรรค์ เขต 3 พบว่าปั ญหาการบริ หารวิชาการ จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กมี ปัญหาสู งกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยน
ขนาดกลางมีปัญหาสู งกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในขณะที่โรงเรี ยนขนาดเล็กได้รับการสนับสนุ นด้าน
งบประมาณ และการก ากับ ติ ดตามของสานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 18 อย่า ง
ต่อเนื่อง ทาให้การบริ หารงานวิชาการมีความเท่าเทียมกันยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชานาญ
ท้วมพงษ์ (2550 : 88) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในกิ่งอาเภอนิ คมพัฒนา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านพัฒนาหลักสู ตร ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น
ให้กบั ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัด
ชลบุรี
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2. ด้านการวางแผนวิชาการ ควรประสานความร่ วมมื อกับหน่ วยงานอื่ นเพื่อพัฒนาการ
วางแผนวิชาการ โดยจัดการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอให้กบั ครู ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
3. ด้า นการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู อบรมสั มมนา
วิชาการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
4. การวัดผลประเมิ นผลและดาเนิ นการเที ยบโอนผลการเรี ยน ควรกาหนดแนวปฏิ บ ตั ิ
เกี่ ยวกับการวัดผลประเมิ นผลและดาเนิ นการเที ยบโอนผลการเรี ยน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้
ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานให้กบั ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
5. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้กบั ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
6. ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ น
อบรมให้มีก ารจัดตั้ง หรื อพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี
7. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่ งเรี ยนรู ้ ควรสนับสนุ นโครงการส่ งเสริ มแหล่ ง
เรี ยนรู้ โดยให้มีการจัดตั้งหรื อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
8. ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีกระบวนการนิ เทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ
ให้กบั ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัด
ชลบุรี
ข้ อเสนอแนะในการทาศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางการบริ หารงานวิชาการด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้ เฉพาะด้านเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี

