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บทนํา

ความเปนมาของปญหา
ไทยไดรับรับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัฒนเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเปดรับการ

ไหลบาของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมและองคความรูดานตางๆ โดยเชื่อมโยงกับประเทศ

ตางๆ ทั่วโลกทั้งดานการสื่อสาร การถายเทสินคา บริการ เงินตรา ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม 

ฯลฯ ซึ่งไทยไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัฒนนี้ได การเชื่อมโยงถึงกันอยางไรพรมแดน 

สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งสามารถแผอิทธิพลไปสวนอื่นของโลกไดรวดเร็วและกวางขวาง อุปสรรคที่

เคยกั้นขวางการปฏิสัมพันธระหวางประเทศตางๆ ถูกลดทอนทําใหแตละสวนของโลกเขาถึงกันงาย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จึงเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประชากรและสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว

และตอเนื่อง กอใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอ

การดําเนินชีวิตของมนุษยและการทํางานในทุกๆ ดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองปรับตัวให

สามารถอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  

การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหแก

ประเทศนอกเหนือจากทรัพยากร แรงงานและทุน การลงทุนทางการศึกษาเปนการลงทุนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และพัฒนาพื้นฐาน

ทางความคิด สติปญญา จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาตนเองและ

สังคม การที่ประเทศใดมีบุคลากรที่มีความสามารถทางการศึกษาโดยเฉพาะในดาน

ภาษาตางประเทศจึงเกิดความไดเปรียบในเชิงการคาการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 

(สมภพ มานะรังสรรค, 2545) ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาการใหการศึกษาเปนวิธีการที่สําคัญยิ่ง

อยางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาใหคนมีความรูความสามารถ  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมใน

การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม  

ดวยเหตุที่ประเทศไทยไดมีความสัมพันธกับประเทศตางๆ มาชานาน จึงมีบุคคลหลาย

สัญชาติเดินทางเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในดานการคา อุตสาหกรรม 

การฑูต ตลอดจนกิจการของหนวยงานและองคการตางประเทศทั้งหลาย บุตร ธิดาของบุคคล

เหลานี้ที่ไดติดตามเขามาพํานักอาศัยอยูกับบิดามารดาเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดรับการแตงตั้ง
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ใหไปดํารงตําแหนงในประเทศอื่น หรือจนกวาจะเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนของตน จําเปนตอง

ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อจักใหไดไปศึกษาตอหรือประกอบอาชีพในประเทศของตนตอไป 

โดยเหตุนี้จึงไดมีบุคคลหลายกลุมพยายามจัดตั้งสถานศึกษาใหแกเด็กตางชาติหลายภาษาชุมชุม

อยูมากที่สุด (โกสุม เวศเกษม, 2532) ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่รัฐบาลไทยจะตองพิจารณาจัด

การศึกษาใหเด็กเหลานี้  โดยอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนประเภทนานาชาติขึ้น  และ

กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งและดําเนินการกิจการโรงเรียนให

เปนไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน  ตลอดจนสงผลตอความคลองตัวในการบริหารโรงเรียน

มากขึ้น

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไดรับการจัดตั้งเปนโรงเรียนประเภทนานาชาติโดยไดรับอนุมัติ

จากรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ใหจัดตั้งเปนโรงเรียนศึกษาพิเศษนานาชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ภายใตการควบคุมของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนไดกอตั้งขึ้นเพื่อใหการศึกษาแกบุตรหลาน

เยาวชนญี่ปุนที่ติดตามบิดามารดาเขามาปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย ปจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนมีที่ตั้ง 2 แหง คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน กรุงเทพฯ และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนศรี

ราชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ให

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนและใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดยมี

หลักการจัดการเรียนสอนที่เนนการศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะ

ทุกดาน เปนการศึกษาที่เขาใจกฏระเบียบของสังคมและความเปนสากล เนนการสงเสริมและ

พัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น มุงใหผูเรียน

สามารถพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเอง ใหการบริการแนะแนวศึกษาตอทั้งขณะยังศึกษาอยูและ

หลังจากจบการศึกษาแลว รวมทั้งมุงผูเรียนรูคุณคาของชีวิตและรูจักรักษาชีวิตตนเอง สอดคลอง

กับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ที่ไดกลาววา โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งอบรมใหความรูแกเยาวชน 

ภารกิจที่สําคัญของโรงเรียนคือการพัฒนาเยาวชนหรือการพัฒนาคนใหเปนคนทั้งคนที่สมบูรณ 

ดังนั้นคนในชาติจะเปนคนที่มีคุณภาพหรือไม จึงขึ้นอยูกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนสําคัญ 

ในการบริหารโรงเรียนนั้นผูบริหารมีภารกิจมากมายที่จะตองรับผิดชอบ ดังที่ (กิตติมา ปรีดีดิลก, 

2532) ไดกลาววาในการบริหารโรงเรียนผูบริหารมีหนาที่หรือขอบขายงานจําแนกไดเปน 6 ประเภท 

ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารธุรการและการเงิน การบริหารบุคคล การบริหารอาคาร

สถานที่ การบริหารกิจการนักเรียน และการสรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งงานตางๆ เหลานี้ งาน

วิชาการถือไดวาเปนงานที่มีความสําคัญมากและสอดรับกับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ที่ไดกลาว
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วาในการบริหารงานโรงเรียนนั้น การบริหารงานวิชาการถือไดวาเปนงานหลักของโรงเรียน มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะ

ปรากฎเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประสบความสําเร็จ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดย

จะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูมในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่

ถึงแมวาในระยะที่ผานมาไดมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด แต

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พบวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะในวิชาที่ตองใชความคิด การคํานวณและวิชาที่ตองมีการปฏิบัติทดลอง รวมไปถึงการ

เรียนรูภาษาที่สองยังต่ํากวาอีกหลายประเทศในเอเชีย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

, 2545)

แมวาโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน จะกอตั้งในประเทศไทยเปนระยะเวลายาวนานกวา 36 

ปแลว แตวาการจัดการเรียนการสอนไดพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี  โดยมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกตางไปจากระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติที่มีอยูในประเทศไทย เพราะทางโรงเรียนไดพยายามจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนซึ่งมีระยะเวลา 9 ป เทากับการจัด

การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนของประเทศไทย นอกจากนี้โรงเรียน

สมาคมไทย-ญี่ปุนยังไดปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพบริบทของ

ประเทศไทยเปนสําคัญ  ปจจุบันนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมีความรูความสามารถในการศึกษาตอ

ไดหลายแนวทาง เชน การศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษาทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนได

ผูศึกษาคนควาในฐานะครูผูสอนในโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุนจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ซึ่งเปนรูปแบบของการ

บริหารงานที่แตกตางจากโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนนานาชาติตางๆ ใน

ประเทศไทย โดยการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนในดานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียน

การสอนและการนิเทศการสอน  และมุงหวังวาผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่มี

สวนเกี่ยวของในแตละระดับไดรับทราบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  เพื่อ

รวมกําหนดนโยนบายสําคัญของโรงเรียนและวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

เพื่อใหผูรับบริการการศึกษาของโรงเรียน ทุกภาคสวนไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด 

จุดมุงหมายของการวิจัย 
การศึกษาคนควาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุน กําหนดจุดมุงหมาย ดังนี้

1.กกเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน  

2.กกเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน

3.กกเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและชวงชั้นที่สอน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1.กกโรงเรียนสามารถนําผลการวิจัยเปนขอมูลสําคัญ ในการกําหนดกลยุทธการ

บริหารงาน ไดแก การวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

2.กกโรงเรียนสามารถวิเคราะหความตองการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใน

ดานตางๆ ตามทัศนะของผูครูผูสอน เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการศึกษาตาม

ความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ

3.กกนําขอมูลที่ไดมาสรางองคความรูในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนนานาชาติ เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

ตอผูเรียนและเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษาสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ไดแก ครูของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 160 คน  

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดตัวอยาง

จํานวน 113 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
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ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาคนควาเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สมาคมไทย-ญี่ปุน ทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ  ใน 5 ดาน  ประกอบดวย

1.กกดานการบริหารหลักสูตร

2.กกดานการจัดการเรียนการสอน

3กกดานการวัดประเมินผลการเรียน

4.กกดานสื่อการเรียนการสอน

5.กกดานการนิเทศการสอน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน จําแนกไดเปน 2 กลุม ประกอบดวย

สถานภาพสวนบุคคล ไดแก ประสบการณทํางาน คือ 

1.กกประสบการณทํางานนอย: ทํางานนอยกวา 5 ป

2.กกประสบการณทํางานปานกลาง: ทํางานระหวาง 5 – 10 ป

3กกประสบการณทํางานมาก: ทํางานมากกวา 10 ป

ชวงชั้นที่สอน ไดแก 

1.กกชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 1 – 2

2.กกชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 – 4

3.กกชวงชั้นที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 5 – 6

4.กกชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3

ตัวแปรตาม ไดแก สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 5 ดาน ประกอบดวย

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและ

การนิเทศการสอน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 2 กลุมไดแก 

สถานภาพสวนบุคคล ไดแก ประสบการณทํางานและชวงชั้นที่สอน และกําหนดตัวแปรตาม  ไดแก 

การบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ประกอบดวย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน ซึ่งสามารถนํามาเขียนเปนรูปแบบ

ของการหาความสัมพันธได ดังนี้
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ภาพก1กกแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ 
สภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ลักษณะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สมาคมไทย-ญี่ปุน ในดานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการ

เรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน

ปญหาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขอบกพรองที่ตองพิจารณาแกไขในการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ในดานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการทางวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุน ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน สื่อการ

เรียนการสอน และการนิเทศการสอน

การบริหารหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียน

นํามาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับทองถิ่นที่อยู โดยยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนเปนแกน 

ประกอบดวย การจัดทําเอกสารหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และ

การประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแตละระดับชั้น การใหความรูหรือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร 

ตัวแปรอิสระ

1. สถานภาพสวนบุคคล
 ประสบการณทํางาน 

- นอยกวา 5 ป

- ระหวาง 5 – 10 ป

- มากกวา 10 ป

2. ชวงชั้นที่รับผิดชอบ 
- ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.2)

- ชวงชั้นที่ 2 (ป.3 - ป.4)

- ชวงชั้นที่ 3 (ป.5 – ป.6)

- ชวงชั้นที่ 4 (ม.1 – ม.3)

ตัวแปรตาม

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
1. การบริหารหลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การวัดประเมินผลการเรียน

4. สื่อการเรียนการสอน

5. การนิเทศการสอน
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แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผลตอผูที่เกี่ยวของ การจัด

สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งการประเมินการใชหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําเอกสารแผนการสอนรายวิชาเปนลาย

ลักษณอักษร วิธีการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบันทึกผลการสอน การจัดครูผูสอน

สําหรับแตละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการสอนซอมเสริมใหกับผูเรียน

ลักษณะตางๆ

การวัดผลประเมินผลการเรียน หมายถึง การกําหนดและประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ

วัดผลประเมินผลการเรียน การสรางเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงคการเรียนรู การอบรม

ใหความรูแกครูและผูเกี่ยวของในการวัดและประเมินผล การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการ

วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยใชการวัดผลหลากหลายวิธีการ การเก็บรักษาหลักฐานการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการฝก

อบรบครูผูสอนใหมีความรูสามารถจัดทําสื่อการสอนและมีทักษะการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการ

สอน อีกทั้งมีการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาการ

ผลิตสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

การนิเทศการสอน หมายถึง การสํารวจสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อนําไปใชในการวางแผนในการนิเทศภายใน และสรางความเขาใจกับบุคลากรใน

สถานศึกษาใหเห็นความสําคัญในการนิเทศภายใน มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหครู

จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานครและศรีราชา

สถานภาพของบุคลากร หมายถึง สถานะของบุคลากรโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน 

จําแนกตามประสบการณทํางาน 

คร ูหมายถึง บุคลากรของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุน ที่มีตําแหนงเปนครูผูสอน

ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนง จําแนกเปน  3 ระดับ ไดแก 

ประสบการณทํางานนอย ทํางานในโรงเรียนเปนระยะนอยกวา 5 ป

ประสบการณทํางานปานกลาง ทํางานในโรงเรียนเปนระยะระหวาง 5 – 10 ป

ประสบการณทํางานมาก ทํางานในโรงเรียนเปนระยะเวลามากกวา 10 ป



8

ชวงชั้นที่สอน หมายถึง การแบงระดับชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการ

สอน แบงตามการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุน

ชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 1- 2

ชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 – 4

ชวงชั้นที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 5 – 6

ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 1-3

สมมุติฐานของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุน มีการกําหนดสมมุติฐาน ดังนี้

1.กกครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สมาคมไทย- ญีปุนแตกตางกัน

2.กกครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สมาคมไทย- ญี่ปุนแตกตางกัน

3.กกครูที่สอนชวงชั้นตางกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนแตกตางกัน

4.กกครูที่สอนชวงชั้นตางกัน มีปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-

ญี่ปุนแตกตางกัน
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บทที่  1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

ไทยได้รับรับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัฒน์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งด้านการสื่อสาร การถ่ายเทสินค้า บริการ เงินตรา ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัฒน์นี้ได้ การเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดน 
สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งสามารถแผ่อิทธิพลไปส่วนอื่นของโลกได้รวดเร็วและกว้างขวาง อุปสรรคที่เคยกั้นขวางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ถูกลดทอนทำให้แต่ละส่วนของโลกเข้าถึงกันง่าย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประชากรและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และการทำงานในทุกๆ ด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  

การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศนอกเหนือจากทรัพยากร แรงงานและทุน การลงทุนทางการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และพัฒนาพื้นฐานทางความคิด สติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม การที่ประเทศใดมีบุคลากรที่มีความสามารถทางการศึกษาโดยเฉพาะในด้านภาษาต่างประเทศจึงเกิดความได้เปรียบในเชิงการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ (สมภพ มานะรังสรรค์, 2545) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการให้การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ มาช้านาน จึงมีบุคคลหลายสัญชาติเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในด้านการค้า อุตสาหกรรม 
การฑูต ตลอดจนกิจการของหน่วยงานและองค์การต่างประเทศทั้งหลาย บุตร ธิดาของบุคคลเหล่านี้ที่ได้ติดตามเข้ามาพำนักอาศัยอยู่กับบิดามารดาเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในประเทศอื่น หรือจนกว่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตน จำเป็นต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อจักให้ได้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในประเทศของตนต่อไป โดยเหตุนี้จึงได้มีบุคคลหลายกลุ่มพยายามจัดตั้งสถานศึกษาให้แก่เด็กต่างชาติหลายภาษาชุมชุมอยู่มากที่สุด (โกสุม เวศเกษม, 2532) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลไทยจะต้องพิจารณาจัดการศึกษาให้เด็กเหล่านี้ โดยอนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประเภทนานาชาติขึ้น  และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและดำเนินการกิจการโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน  ตลอดจนส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทนานาชาติโดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษนานาชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานเยาวชนญี่ปุ่นที่ติดตามบิดามารดาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ปัจจุบันโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นมีที่ตั้ง 2 แห่ง คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นศรีราชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นและให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยมีหลักการจัดการเรียนสอนที่เน้นการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน เป็นการศึกษาที่เข้าใจกฏระเบียบของสังคมและความเป็นสากล เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งครูและนักเรียนโดยการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนไทยทุกระดับชั้น มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้การบริการแนะแนวศึกษาต่อทั้งขณะยังศึกษาอยู่และหลังจากจบการศึกษาแล้ว รวมทั้งมุ่งผู้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตและรู้จักรักษาชีวิตตนเอง สอดคล้องกับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ที่ได้กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ภารกิจที่สำคัญของโรงเรียนคือการพัฒนาเยาวชนหรือการพัฒนาคนให้เป็นคนทั้งคนที่สมบูรณ์ ดังนั้นคนในชาติจะเป็นคนที่มีคุณภาพหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นสำคัญ ในการบริหารโรงเรียนนั้นผู้บริหารมีภารกิจมากมายที่จะต้องรับผิดชอบ ดังที่ (กิตติมา ปรีดีดิลก, 2532) ได้กล่าวว่าในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารมีหน้าที่หรือขอบข่ายงานจำแนกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารธุรการและการเงิน การบริหารบุคคล การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้ งานวิชาการถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากและสอดรับกับ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) ที่ได้กล่าวว่าในการบริหารงานโรงเรียนนั้น การบริหารงานวิชาการถือได้ว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฎเด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประสบความสำเร็จ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่มในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในระยะที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด แต่จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พบว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ความคิด การคำนวณและวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติทดลอง รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองยังต่ำกว่าอีกหลายประเทศในเอเชีย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)

แม้ว่าโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จะก่อตั้งในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 36 ปีแล้ว แต่ว่าการจัดการเรียนการสอนได้พัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดยมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างไปจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติที่มีอยู่ในประเทศไทย เพราะทางโรงเรียนได้พยายามจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นซึ่งมีระยะเวลา 9 ปี เท่ากับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย นอกจากนี้โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นยังได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทยเป็นสำคัญ  ปัจจุบันนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อได้หลายแนวทาง เช่น การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้

ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารงานที่แตกต่างจากโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนนานาชาติต่างๆ ในประเทศไทย โดยการศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน  และมุ่งหวังว่าผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้รับทราบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  เพื่อร่วมกำหนดนโยนบายสำคัญของโรงเรียนและวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้รับบริการการศึกษาของโรงเรียน ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจุดมุ่งหมาย ดังนี้

1.กกเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น  

2.กกเพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

3.กกเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและช่วงชั้นที่สอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

1.กกโรงเรียนสามารถนำผลการวิจัยเป็นข้อมูลสำคัญ ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

2.กกโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในด้านต่างๆ ตามทัศนะของผู้ครูผู้สอน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.กกนำข้อมูลที่ได้มาสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษาสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 160 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ตัวอย่างจำนวน 113 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)


ขอบเขตด้านเนื้อหา


การศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ทำการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
 ใน 5 ด้าน  ประกอบด้วย

1.กกด้านการบริหารหลักสูตร

2.กกด้านการจัดการเรียนการสอน

3กกด้านการวัดประเมินผลการเรียน

4.กกด้านสื่อการเรียนการสอน

5.กกด้านการนิเทศการสอน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ทำงาน คือ 

1.กกประสบการณ์ทำงานน้อย: ทำงานน้อยกว่า 5 ปี

2.กกประสบการณ์ทำงานปานกลาง: ทำงานระหว่าง 5 – 10 ปี

3กกประสบการณ์ทำงานมาก: ทำงานมากกว่า 10 ปี

ช่วงชั้นที่สอน ได้แก่ 

1.กกช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

2.กกช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

3.กกช่วงชั้นที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

4.กกช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วยการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ทำงานและช่วงชั้นที่สอน และกำหนดตัวแปรตาม  ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 5 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นรูปแบบของการหาความสัมพันธ์ได้ ดังนี้



ภาพก1กกแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ลักษณะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน

ปัญหาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ข้อบกพร่องที่ต้องพิจารณาแก้ไขในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดำเนินการทางวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน สื่อการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน

การบริหารหลักสูตร หมายถึง การดำเนินการใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับท้องถิ่นที่อยู่ โดยยึดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นเป็นแกน ประกอบด้วย การจัดทำเอกสารหลักสูตร การกำหนดเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตรในหลักสูตรแต่ละระดับชั้น การให้ความรู้หรือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร แนวการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการประเมินการใช้หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำเอกสารแผนการสอนรายวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบันทึกผลการสอน การจัดครูผู้สอนสำหรับแต่ละวิชา การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนลักษณะต่างๆ

การวัดผลประเมินผลการเรียน หมายถึง การกำหนดและประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียน การสร้างเครื่องมือในการวัดผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้การวัดผลหลากหลายวิธีการ การเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการฝึกอบรบครูผู้สอนให้มีความรู้สามารถจัดทำสื่อการสอนและมีทักษะการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาการผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

การนิเทศการสอน หมายถึง การสำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการนิเทศภายใน และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญในการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานครและศรีราชา

สถานภาพของบุคลากร หมายถึง สถานะของบุคลากรโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน 

ครู หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ที่มีตำแหน่งเป็นครูผู้สอน

ประสบการณ์ทำงาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่ง จำแนกเป็น  3 ระดับ ได้แก่ 

ประสบการณ์ทำงานน้อย ทำงานในโรงเรียนเป็นระยะน้อยกว่า 5 ปี

ประสบการณ์ทำงานปานกลาง ทำงานในโรงเรียนเป็นระยะระหว่าง 5 – 10 ปี

ประสบการณ์ทำงานมาก ทำงานในโรงเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

ช่วงชั้นที่สอน หมายถึง การแบ่งระดับชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน แบ่งตามการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1- 2

ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

ช่วงชั้นที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สมมุติฐานของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น มีการกำหนดสมมุติฐาน ดังนี้

1.กกครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย- ญีปุ่นแตกต่างกัน

2.กกครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย- ญี่ปุ่นแตกต่างกัน

3.กกครูที่สอนช่วงชั้นต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกัน

4.กกครูที่สอนช่วงชั้นต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นแตกต่างกัน

สถานภาพส่วนบุคคล


 ประสบการณ์ทำงาน 


น้อยกว่า 5 ปี


ระหว่าง 5 – 10 ปี


มากกว่า 10 ปี





ช่วงชั้นที่รับผิดชอบ 


ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.2)


ช่วงชั้นที่ 2 (ป.3 - ป.4)


ช่วงชั้นที่ 3 (ป.5 – ป.6)


ช่วงชั้นที่ 4 (ม.1 – ม.3)








ตัวแปรอิสระ
































ตัวแปรตาม





สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ


การบริหารหลักสูตร


การจัดการเรียนการสอน


การวัดประเมินผลการเรียน


สื่อการเรียนการสอน


การนิเทศการสอน











