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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผทู้ รงวุฒิที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีประสบการณ์กากับ
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจานวน 8 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล การนิเทศภายใน การวิจัยชั้นเรียน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีน้าหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.593 - 0.785 2) กลยุทธ์บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การวางแผนและการ
พัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลยุทธ์การวัดผลและประเมินผลกลยุทธ์
การนิเทศภายใน กลยุทธ์การวิจัยชั้นเรียน และกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา

คาสาคัญ: กลยุทธ์, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนเอกชน

Abstract
The purposes of this research were:1) to analyze the Academic Administration components of
private elementary schools in Prachuapkhirikhan Province; and 2) to determine their strategies of Academic
Administration. The data were collected by interviewing qualified government officials with experience in
supervising Academic Administration and also 3 experts from the private sector, There were 8 experts
selected by using purposive sampling. The results of the research showed that 1) The result of analysis of
Academic Administration components of private elementary schools in Prachuapkhirikhan Province consists
of 7 components. These are planning and development, learning management, media and technology,
measurement and evaluation, internal supervision, classroom research and educational quality assurance.
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The weight of the components between is 0.593-0.785. 2) The Academic Administration strategies of private
elementary schools in the elementary education level in Prachuapkhirikhan Province consist of 7 strategies.
They are planning and curriculum development, learning management, media and technology,
measurement and evaluation, internal supervision, classroom research and educational quality assurance.
Keyword: Strategy, Academic Administration, Private school

บทนา
การจัดการศึกษาในประเทศไทย ในส่วนของภาคเอกชนได้เข้ามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของ
รัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่รัฐไม่สามารถจัดการได้ หรือจัดการได้ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากข้อจากัด
ด้านทรัพยากรของรัฐบาล ในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา เอกชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ร้อยละ 15 และมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบทบัญญั ติทางกฎหมายนั้น เอื้อต่อการให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้า น
การศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรา 43-46 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้เอกชนมีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รัฐต้องให้
การสนับสนุนทางด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ของเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งสร้างเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2554: 51-52)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยด้วย
การศึกษาที่มคี ุณภาพและการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงทาให้คนไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น โดย
มีการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
ที่มุ่งจัดการให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ แต่คุณภาพการศึกษาผลยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย
มาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้
จ่ายงบประมาณยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง(สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จาก
การประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่น่าพอใจนักสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน มีผลการสอบ O- net หรือการสอบ NT ปี พ.ศ. 2560 พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการสอบทุกวิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเพียงวิชาภาษาไทย วิชาเดียวที่
ผ่านเกณฑ์และมีวิชาภาษาอังกฤษทุกสังกัดมีคะแนนดีขึ้นแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย
ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560)และจากการสรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมิน
ภายนอกสถานศึกษาระดับพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกั ดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในภาพรวมได้
คะแนนร้อยละ 52 ส่วนอีกร้อยละ 48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยต่า ในทานองเดียวกันผู้บริหารยังไม่ได้มาตรฐาน
ในด้านการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน การมีสื่อการสอนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ การส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 39 -42)

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะ
รับผิดชอบเพราะหน้าที่สถานศึกษาทุกแห่ง คือ การจัดการด้านการวิชาการ โดยความร่วมมือของครู กระตุ้นเตือนครูให้
คาแนะนาครู และประสานงานให้ครูทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน คุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งความสาเร็จของโรงเรียนอยู่ที่การบริหารงานวิชาการไม่ว่าเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนในด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรียาพร วงศ์อุตรโรจน์ ,2550: 18-19)
โรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 36 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (o-net)ในปี 2560 ในระดับประถมศึกษา
พบว่าในรายวิชาภาษาไทยร้อยละ 46.58 ภาษาอังกฤษร้อยละ 36.34 คณิตศาสตร์ร้อยละ 37.12 และวิทยาศาสตร์ร้อยละ
39.12 มีค่าเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนอยู่ที่ร้อยละ 39.79 เท่านั้น แสดงเห็นได้ว่า โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผล
การประเมินการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือร้อยละ 50 และมีปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
นั้นมีหลากหลายประการ อาทิเช่น หลักสูตรมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมตลอดเวลา รวมทั้งขาดการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วย
เสริมการเรียนการสอน อีกทั้งผู้บริหารขาดความรู้ความชานาญในงานด้านวิชาการ การนิเทศการศึกษา การวัดผลและการ
ประเมินผล นอกจากนั้นแต่ละโรงเรียนยังไม่มีการกาหนดองค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจน
โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาจะดีหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล คุณภาพของครูผู้สอน และการบริหารวิชาการ ซึ่งการบริหารวิชาการจึงนับเป็นงานสาคัญ เป็นภารกิจหลักของ
บุคลากรทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้การจัดการศึกษาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ(สานักศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2561: 19-20)
จากความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า งานวิชาการในโรงเรียนเป็นงานหลักและสาคัญที่สุด ต้องเอาใจใส่
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อผู้บริหารครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นเอกชนระดั บ ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน สามารถนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 14 NO 3 September - December 2020

34 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

3. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสามารถนามาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที่ 1
สภาพการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2. ด้านการนิเทศภายใน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
6. ด้านการพัฒนาสื่อสาหรับการเรียนการสอน
7. ด้านเทคโนโลยีสาหรับการเรียนการสอน
8) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9)ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
10) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
5. ด้านการนิเทศภายใน
6. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
7. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน (Mixed Methods Research)โดยกระบวนการวิจัยมีดังนี้
ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวการบริหารงาน
วิชาการและการพัฒนากลยุทธ์

1. การศึกษาตัวแปรเกีย่ วกับ
การบริหารงานวิชาการและ
การพัฒนากลยุทธ์

2. ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการ

แบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรง (IOC)
ความเที่ยง (-coefficient)
วิเคราะห์สถิตเิ ชิงสารวจ
(Factor Analysis: EFA)

ตัวแปรการบริหารงานวิชาการ

สภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. กาหนดกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนในระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยกร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

4. ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนในระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. ความเป็นประโยชน์
2.ความเป็นไปได้

สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

กลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน
ในระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 2 กระบวนการในการดาเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณประชากรในการวิ จั ย คื อ ครู ใ นโรงเรี ย นเอกชนระดั บ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 858 คนสาหรับตัวอย่างในการวิจัยคานวณโดยใช้ ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ได้ก ลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 265 ตัวอย่า ง คัดเลือ กตัวอย่างวิธีการสุ่ม แบบแบ่งชั้ น
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 86 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน
76 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจานวน 103 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ทรงวุฒิที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มี
ประสบการณ์กากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อานวยการฝ่ายแผนงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานนิเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ
คณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน จานวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questions) ได้แก่
ส่วนแรกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคาถามแบบระบุรายการ (Check List) และส่วนที่ 2 เป็น สภาพ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2 และ
น้อยที่สุด = 1ตามลาดับและเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อกาหนดกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้เทคนิค Index of item objective congruence (IOC) แต่ละข้อโดยคิดจากค่าเฉลี่ยรวมของ
ค่า IOC พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) จากกลุ่มทดลอง 30 ตัวอย่าง (Cronbach, 2003) ผลการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือพบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.80 ขึ้น ไปทุกข้อคาถาม ซึ่งผ่านเกณฑ์ (Waltz &Bausell, 1981) จึงมี
ความเหมาะสมนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติและสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์สภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ(Exploratory factor analysis) และการกาหนดกลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา นาเสนอลักษณะเชิงพรรณนาประกอบความเรียง
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 81.13 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 36.98 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 79.25 และสังกัดสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 38.86
2. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารงานวิชากาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
ประถมศึกษา
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
3.92
0.435
มาก
2. ด้านการนิเทศภายใน
3.83
0.539
มาก
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.90
0.482
มาก
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.85
0.524
มาก
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
3.78
0.538
มาก
6. ด้านการพัฒนาสื่อสาหรับการเรียนการสอน
3.89
0.423
มาก
7. ด้านเทคโนโลยีสาหรับการเรียนการสอน
3.32
0.423
ปานกลาง
8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.39
0.596
ปานกลาง
9. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.37
0.438
ปานกลาง
10. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.35
0.519
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.69
0.420
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่ า สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นเอกชนระดั บ ประถมศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69)
3. องค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นเอกชนระดั บ ประถมศึ ก ษา จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การวัดผลและประเมินผล การนิเทศภายใน การวิจัยชั้นเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีน้าหนักของแต่ละตัว
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.593 - 0.785 ตามลาดับ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1
ด้านการวางแผนวิชาการและพัฒนา
หลักสูตร

0.785

องค์ประกอบที่ 2
ด้านการจัดการเรียนรู้

0.774

องค์ประกอบที่ 3
ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

0.760

องค์ประกอบที่ 4
ด้านการวัดผลและการประเมินผล
องค์ประกอบที่ 5
ด้านการนิเทศภายใน
องค์ประกอบที่ 6
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน

0.698

องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

0.650
0.622

0.593

องค์ประกอบที่ 7
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพที่ 3 องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. กลยุทธ์บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกได้ 7 กลยุทธ์ดังนี้
4.1 กลยุทธ์การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา และจัดทาแผนปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
2) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) กากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
4.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย และทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามหลักสูตร
3) กากับติดตามกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากบันทึกหลังแผนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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4.3 กลยุทธ์การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1)ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
2) จัดหาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ
3) กากับ ติดตาม การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.4 กลยุทธ์การวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) สร้างเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล ให้มีความหลากหลายเพื่อนามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) จั ดท าคู่มื อ ระเบีย บการวั ดผล/ประเมิ นผลของสถานศึก ษา ตามระเบี ย บของหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) กากับ ติดตาม การวัดผล ประเมินผล จัดทารายงานคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายชั้นเรียน ราย
สาระวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
4.5 กลยุทธ์การนิเทศภายในประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) จั ด ให้ มี ร ะบบนิ เ ทศสอนภายในสถานศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยใช้ รู ป แบบการนิ เ ทศ ที่
หลากหลายและเหมาะสม
2) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระเดียวกันหรือต่างสาระเพื่อนามาบูรณาการพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น
3) กากับ ติดตาม การนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
4.6กลยุทธ์การวิจัยชั้นเรียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) พัฒนาครูให้มีความรู้ในการทาวิจัยชั้นเรียนเพื่อนามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทาวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อย่างน้อย1 งานวิจัย/ปีการศึกษา
3) กากับ ติดตาม รายงานการวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
4.7 กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง ดังนี้
1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) สนับ สนุน ส่งเสริ มให้มี ร ะบบการประกัน คุ ณภาพเป็ น ส่ว นหนึ่ งของการบริ หารสถานศึก ษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA และการมีส่วนร่วม
3) กากับ ติดตาม ประเมินผล เกี่ยวกับรายงานการประกันคุณภาพ SAR อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาเป็น
ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่องานประกันคุณภาพ

อภิปรายผล
จากการศึกษาได้ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สามารถอภิปรายผลดังนี้
กลยุทธ์บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
ได้แก่ กลยุทธ์การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลยุทธ์การ
วัดผลและประเมินผล กลยุทธ์การนิเทศภายใน กลยุทธ์การวิจัยชั้นเรียน และกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นถึงความเหมาะสม และความถูกต้องของกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 7 กลยุทธ์ ที่โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาควรนาไปเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อัครายุทธ ศรีใจอินทร์, 2552) ได้ทาการวิจัยเรื่องนาเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตาม
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด เล็กแบบรวมเรียน มี 7 ด้าน 1) ด้านพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มี 1 กลยุทธ์2) ด้านพัฒนากระบวนการ เรียนการสอน มี 7 กลยุทธ์ 3)ด้านพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา มี 2 กลยุทธ์ 4) ด้านการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มี 10 กลยุทธ์ 5) ด้านการส่งเสริมองค์กร
เอกชนชุมชนมีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ มี 2 กลยุทธ์ 6) ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มี 2 กลยุทธ์ และ
7) ด้าน อื่น ๆ ที่สนับสนุนการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแบบรวมเรียนมี 8 กลยุทธ์อีกทั้งกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้นสามารถนาไปเป็นวิธีการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของสถานศึกษาอันจะส่งผลต่อให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการศึกษาได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนสาคัญในการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งผลงานวิจัยมีความสอดคล้อง
กับ (กรรณิการ์ ภิญญาคง, 2559) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ คือโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาได้ครบถ้วนได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟรายเคทเทอริดจ์และมาร์แชล (Fry Ketterridge&Marchall, 2009) กล่าวว่าการบริหารงาน
วิชาการหมายถึงการดาเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของ
นักเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดประกอบด้วยงานหลายอย่างเช่นหลักสูตรการจัดครูเข้าสอนการพัฒนาการเรียนการ
สอน การพัฒนาครูด้านวิชาการรวมถึงการนิเทศการสอนเป็นต้นดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนจึงเป็นวิธีการสาคัญในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับเซอร์โตและปีเตอร์(Certo & Peter, 1991)
กล่าวว่ากลยุทธ์หมายถึงวิธีการดาเนินงานที่คาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรส่งเสริมเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายวิชาการมี
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และจัดทาแผนปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรและกากับติดตามกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากบันทึกหลังแผนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนการจัดหาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอและกากับ ติดตาม การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอื่นๆ สามารถนาไป
เป็นแนวทางในกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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