บทความการวิจัย
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
อุบลรัตน์ กฐินหอม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น
จุ ฬาภรณราชวิท ยาลั ย นครศรี ธ รรมราช สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 12 จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรสถาน ศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้าน
การประกัน คุณภาพการศึกษา กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ครูผู้ ปฏิบัติห น้าที่ส อน ปี
การศึกษา 2558 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 66 คน จากครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนทั้งหมด119 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละและ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า
- การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มี รองลงมาได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการ
สอน
- การศึกษาสภาพปัญหาพบว่างานวิชาการด้านการนิเทศภายในควรวางแผนการนิเทศภาย ในอย่ าง
เป็ น ระบบและต่อ เนื่ อ ง รองลงมาคื อ งานวิ ช าการด้ า นสื่ อ และนวั ต กรรม ควรให้ มี ก ารจัด ตั้ ง ศู นย์ สื่ อ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาและมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรจัดงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนให้อย่างพอเพียงและมีการประเมิน ผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดทาสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้
ครูผู้สอนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในทุก
ภาคส่วน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิท ยาลั ย นครศรี ธ รรมราช สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 12 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

วิธีการดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
สร้างเครื่องมือ
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อกาหนดของข่ายใน
การสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดไว้
4. นาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้ไข เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความต้องการเนื้อหา (Content Validity) ระหว่างข้อคาถามกับตัวชี้วัดตามนิยามของตัวแปรตาม จากนั้น
ผู้ศึกษานาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้ อบกพร่องให้มีความตรงและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม
คาแนะนา แล้วเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึก ษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้อ งและเอกสารต่ าง ๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความครอบคลุ ม และความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา รวมทั้ ง ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมด้ า นการใช้ ภ าษาของ
แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคาถามแต่ละข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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สรุปผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จานวนครูผู้สอนจากในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.90 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
36.10 และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน มีประสบการณ์การทางาน ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
26.10 และประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.90
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พบว่า การสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รองลงมาได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับและใน
ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
นครศรี ธ รรมราช สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึก ษาเขต 12 มี วัต ถุประสงค์เ พื่อศึ กษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 วิธีการดาเนินการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ครูผู้สอน จานวน
119 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการบริหารงาน
วิชาการ ในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง หมวดวิชาบริหารศาสตร์ของ
กองพัฒนาบุคคล สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536) และหลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ของส านั ก งานพั ฒ นาระบบบริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) โดยกาหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการส่งเสริมการบริหารการงานวิชาการ 6
ด้าน คือ 1) การส่งเสริมการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษา 2) การส่งเสริมบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) การส่ง เสริมการบริหารงานวิชาการด้านสื่อและนวั ตกรรม 4) การส่งเสริม
การบริหารงานด้านการนิเทศภายใน 5) การส่งเสริมการบริหารงานด้านการวัดผลและประเมินผล และ 6)
การส่งเสริมการบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิ ง เนื้ อ หาและความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ ได้ค่ า ความเชื่ อ มั่ น รวมเท่า กั บ 0.98 การศึก ษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

4
รองลงมาได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึ กษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลาดับ สาหรับค่า เฉลี่ยสภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประทวน พรมจ้อย (2548
: 82 ) ที่ศึกษาการบริ ห ารงานวิช าการของผู้ บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน อีกยัง
สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของเจริ ญศรี ทองอินทร์ (2547 : 104) เรื่องการบริห ารงานของผู้บริ ห ารโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 1 ) ที่ได้กล่าวถึงการบริหารงานในสถานศึกษา ว่า
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ ดังนั้นผู้บริหารจาเป็นต้องให้ความสาคัญของ
งานวิชาการให้มาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรจัดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการส่งเสริมงานวิชาการของ
โรงเรียนให้อย่างพอเพียง และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รูผู้ ส อน ได้ จัดทาสื่ อและนวัตกรรมเพื่อใช้ใ นการจัดการเรีย น
การสอน
3. ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียน ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. โรงเรี ย นควรขอความร่ ว มมื อจากหน่ว ยงานอื่ น ๆ เพื่อสนับ สนุน การจัด การศึก ษา และสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จด้าน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ

