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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ และขนาดของสถานศึกษา
การดาเนินการวิจัยใช้วิธีสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ดาเนินการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ และขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
** อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
*** ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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The purposes of this research were 1) to study the state and problems of academic administration of private
schools under Nakhon Si Thammarat primary educational service area office 3, and 2) to compare the state and
problems of academic administration of private schools under Nakhon Si Thammarat primary educational service area
office 3 categorized by experience with academic training, the size of school.
Surveying opinions of 195 school administrators and teachers Under Nakhon Si Thammarat Primary Educational
Service Area Office 3 by stratified random sampling techniques. The instruments used in the research were
questionnaires. The statistics applied in data analysis were frequency, percentage, mean, t-test and standard deviation
and one-way ANOVA. The differences were tested by Scheffe’s method.
The main research findings were as follow :
1. the state and problems of academic administration of private schools under Nakhon Si Thammarat
primary educational service area office 3, as a whole and each aspect, was at a high level.
2. compare the state of academic administration of private schools under Nakhon Si Thammarat primary
educational service area office 3 categorized by experience with academic training, the size of school it was totally that
their opinions were significantly different at a level .05.
3. compare the problems of academic administration of private schools under Nakhon Si Thammarat
primary educational service area office 3 categorized by experience with academic training of their operations were not
different, the size of school it was totally that their opinions were significantly different at a level .05.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ที่มีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บผู้ อ่ื น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก: 22) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทางานและคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง แยบคาย สามารถเรียนรู้
แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิต
กลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตนได้ในสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. 2550 : 461) ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์สาคั ญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอด
ชีวิตและทาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กปลูกฝั งความ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทางานที่มีคุณภาพ โดยให้
สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 1)
การศึกษาเอกชนจึงถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ สามารถแบ่ง
เบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐบาลได้เป็นจานวนมาก ทั้งในด้านจานวนนักเรียนและงบประมาณ ในหลักการข้อที่ 3
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กล่าวว่าให้สถานศึกษาเอกชนเปิดทาการสอนได้ทุกระดับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุก
ระดับเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุนในด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลและต่อเนื่องมา
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้กาหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มี
ความเป็ นอิ สระ โดยมีการก ากั บติดตาม การประเมินคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาเช่นเดีย วกั บสถานศึกษาของรั ฐ
นอกจากนี้เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชน์อย่าง
อื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้ านวิชาการให้แก่สถานศึกษาเอกชน (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน.
2551 : 79) ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการหรืองานการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนตั้งแต่วันที่นักเรียน
เข้าสูโ่ รงเรียนจนกระทั่งถึงวันที่นักเรียนออกจากโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนดงาน
บริหารโรงเรียนทั้งหมด งานการเรียนการสอน เป็นงานที่มีความสาคัญมากที่สุด ส่วนงานอื่นๆ เป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
งานการเรีย นการสอนมีคุ ณภาพและอ านวยความสะดวกให้กั บการบริ หารงานการเรี ยนการสอนให้นั กเรีย นมีคุณ ภาพ
มีความรู้ มีจริยธรรมและมีคุณสมบัตติ ามต้องการ (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2554 : 62)
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาเอกชนเนื่องจากการบริหารงานวิชาการ เป็นงานสาคัญ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนซึ่ ง เป็ น จุ ด มุ่ง หมายหลั ก ของสถานศึ ก ษาและเป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ และ
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการ
เรี ย นการสอนให้ ดี ขึ้น ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
(รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. 2550 : 29) ซึ่งกิจกรรมการบริหารงานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาระสาคัญของหลักสูตรและ
นโยบายการบริหารของหน่วยงานระดับกรม เช่น การเร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การเรียนการสอน การนิเทศและการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีน้ อกจากจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนแล้ว ยังส่งผลต่อการบริหารการศึกษาในระดับชาติ
อีกด้วย การดาเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถ
จะเป็นผู้ช้ีนาได้ในทุกเรื่อง การบริหารงานวิชาการจึงจาเป็นที่คณะครู ทีมงานหรือแม้แต่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
จาเป็ น ต้อ งมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร ตั้ง แต่ก ารแสดงความคิด เห็ น การวางแผน การตั ด สิ น ใจ การปฏิบัติ การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณที่มีต่อผู้เรียนเป็น
สาคัญ (จันทรานี สงวนนาม. 2551 : 149)
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ยังพบปัญหาหรือจุดอ่อ นหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและไม่ตรงความ
ถนัด มีการเปลี่ยนครูบ่อย ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่า เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ด้านอื่นๆ ในการบริหารงานวิชาการ
ซึ่งมีแนวการบริหารตามภาระหน้าที่ดังที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ.2550 ประกอบด้วย ภาระหน้าที่ 17 อย่าง โดยที่
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการสั ง เคราะห์ ด้ า นที่ มีค วามส าคั ญ 7 ภาระหน้า ที่ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษา การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมหมาย จิตรโท (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพ และปัญหาในการบริหารงานวิชาการของ
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โรงเรียนเอกชนในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจว่าโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการอยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกัน
หรือไม่ เมื่อจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความสาคัญยิ่ง นาไปใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดั บประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ และ
ขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเชิงสารวจ เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จากขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 17 ด้าน ตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 39 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และสังเคราะห์ด้านที่เห็นว่ามีความสาคัญ 7 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาและ
การใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังกรอบแนวคิดนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ตามขอบข่ายงาน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
5. การนิเทศการศึกษา
6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
7. การพัฒนาและการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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1. ประสบการณ์ในการอบรม
เกี่ยวกับงานวิชาการ
1.1 ต่ากว่า 3 ครัง้ ต่อปี
1.2 ตัง้ แต่ 3-4 ครัง้ ต่อปี
1.3 มากกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
(จานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
(จานวนนักเรียน 121 – 300 คน)
2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่
(จานวนนักเรียน 301 คนขึน้ ไป)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้วิจัยได้
กาหนดรายละเอียดขัน้ ตอนของการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษานครศรี ธรรมราช เขต 3 ที่ ป ฏิบัติห น้า ที่ ใ นปี ก ารศึก ษา 2558 จ านวน 349 คน และผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 16 คน รวมทั้งหมด 365 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) โดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวนทั้งหมด
195 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 14 คน และครูผู้สอน จานวน 181 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ฉบับ ใช้
สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนตนเองตาม
สภาพการปฏิบัติหรือสภาพจริงที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วยตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ และ
ขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 37 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (Best & Kahn, 1993) โดยแบบสอบถามสภาพการ
บริหารงานวิชาการมีคา่ IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 และแบบสอบถามปัญหาการบริหารงานวิชาการ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60
– 1.00 ได้ค่าความตรงเท่ากับ .96 และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดั บประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธรรมราช เขต จ านวน 33 ข้ อ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (Best & Kahn, 1993) โดย
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 และแบบสอบถามปัญหาการบริหารงาน
วิชาการมีคา่ ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปติดต่อกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการนาแบบสอบถามไปส่งให้แต่ละโรงเรียนด้วย
ตนเอง จานวน 195 ฉบับ พร้ อมสาเนาหนังสือขออนุญาตและรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4 สัปดาห์ และทาการนับและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดปรากฏว่าแบบสอบถาม
สมบูรณ์ทุกฉบับ จานวน 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จึงดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) และการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alph-coefficient) ด้วยวิธีการของ Cronbach

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปประเด็นสาคัญของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และด้า นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การนิเทศติดตาม กากับ ตรวจสอบการจัดทาและการนาหลักสูตรไปใช้
1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารและครูร่วมกันคิดวิเคราะห์และกาหนด จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ วิธีตรวจสอบที่เหมาะสม
กับหน่วยการเรียนรู้ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการ
ส่งเสริมให้ครูจัดทาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน
1.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของโรงเรียน ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการวิจัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การกากับ ดูแล
สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานวิจัยของโรงเรียน
1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ด้านการ
นิเทศการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนจัดทาโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การ
สารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศ
1.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การสารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศ
1.7 ด้านการพัฒนาและการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีขอ้ ค้นพบดังนี้
2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
ตามความคิดเห็น ของผู้บริห าร และครูผู้ สอน ด้ านการพัฒ นาหลั กสูต รสถานศึก ษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูไม่เข้าใจสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพราะ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญ หาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมีน้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงหลักสูตรของโรงเรียน
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2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดทาไม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
คือ ขาดการนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น วิทยากรจากภายนอก แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลการเรียนที่กาหนดไว้ครูไม่ได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นมาตรฐาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การดาเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงขาดความต่อเนื่อง
2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีภาระงานสอนมากไม่มี
เวลาในการวิจัย และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดอบรมความรู้ในเรื่องการทาวิจัยให้กับครูไม่ต่อเนื่อง
2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ด้านการ
นิเทศการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ขาดการนาวิธีการนิเทศที่หลากหลายมาใช้ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การดาเนินการนิเทศภายใน
และการพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง
2.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนไม่
เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 ด้านการพัฒนาและการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
และเทคโนโลยี และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ขาดการวางแผน การผลิต จัดหาและใช้ส่อื อย่างเป็นระบบ
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ พบว่า
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัด ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไม่
แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดั บประถมศึกษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัด ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่าง
กัน
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ
พบว่า โดยภาพรวมไม่แ ตกต่า งกัน แต่เมื่อพิจ ารณาเป็น รายด้ าน พบว่า ด้ านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานครศรี ธรรมราช เขต 3 ผู้ วิจั ย ขอเสนอแนะเพื่อเป็ น ข้ อ มูล สารสนเทศให้ แก่ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ควรสนับสนุนจัดอบรมพัฒนาด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษาโดยการกาหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิผลทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น
1.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ควรเห็นความสาคัญและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการนิเทศการศึกษาเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียนให้ดขี นึ้ ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน เพื่อทราบถึงปัญหาและข้อควร
ปรับปรุงพัฒนา
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล
2.3 ศึกษารูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
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