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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนเอกชนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร 

งานวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่ง  ประสบการณ์ และระบบบริหาร  และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ผู้บริหารและคณะครูทั้งหมดในโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ�าปีการศึกษา 2555 จ�านวน  

423 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนค่า 5 ระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t–test 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. โรงเรยีนเอกชนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1 มปัีญหา

การบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

 2. ผูบ้รหิารและครทูีต่�าแหน่งต่างกนั มคีวามเหน็ต่อปัญหาการบรหิารงานวชิาการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  

ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 แต่ด้านการพัฒนาหรือ 

การด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้  

ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร  

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอืน่ทีจ่ดัการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญที ่.01 ด้านการวางแผนงานด้านวชิาการ 

ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการจัดท�าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05  

ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีระบบบริหารต่างกัน มีความเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 

 3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน  ควรมีการนิเทศงานอย่างสม�่าเสมอ และหลากหลายรูปแบบ  

ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอส�าหรับนักเรียน มีการส่งเสริมให้ครู 

มคีวามรูค้วามสามารถพฒันาสือ่การเรยีนการสอน เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ทีห่ลากหลายอยูเ่สมอ ด้านการพฒันาหลักสตูร

ของสถานศึกษา ควรจัดท�าหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น

ค�าส�าคัญ: ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
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Abstract
 The research aimed to 1) study the problems of the academic affairs administration in the primary 

private schools under Sisaket Primary Educational Service Area 1, 2) compare the affairs administration  

as classified by the respondents’ positions, duties, teaching experiences and administrative systems,  

3) investigate the advice in administering the academic affairs administration. The sample used in the study 

was 423 administrators and teachers of the private schools affiliated to Si Sa Ket Primary Educational Service 

Area 1 in the academic year 2013.  The research instrument was a five-point rating scale questionnaire with 

a confidence value of .98 Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation  and 

t-test. 

 The research findings were as follows:

 1. The problems related to the academic affairs administration were overall moderate. Considering 

all aspects under the study, it was found that all were also moderate. 

 2. As for the comparison of the opinion of the respondents on the problems of the academic affairs 

administration in the private schools under study, it was found that the administrators and the teachers 

having different positions did not hold different opinions towards the academic affairs administration in the 

private schools in the study. The administrators and the teachers having different experiences held different 

opinions towards the academic affairs administration with a statistical significance of .05. There was  

a statistical significance of .01 in the following aspects:  development of the curriculum, learning promotion, 

guidance, internal quality assurance and education standard, coordination in the academic development 

with other institutes and agencies, academic promotion and support. There was a statistical significance of 

.05 on the following aspects: academic planning, educational supervision, academic strength of the  

community, regulations and guidelines of the academic affairs, development of the educational technology.  

The teachers working at the schools with different administrative systems held a different opinion towards 

the problems of the academic affairs administration with a statistical significance of .01. 

 3. The recommendations and suggestions for the academic administration in the private schools in 

the study were as follows. On supervision, it should be conducted in regular and various methods to attract 

more attention from those concerned. On development of the educational technology, the facilities should 

be adequate for students, the teachers responsible should be encouraged to learn more and develop their 

skills in utilization of media available.  Concerning the curriculum, it should be made in line with the  

indicators of each level. 

Keywords: Problems in the Academic Affairs Administration 

บทน�า

รัฐบาลได้สนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งโรงเรียนทุกระดับ  

ทุกประเภท  การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาประชากรให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้าง 

ความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งตลอดมา   

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2541)  

การศกึษาเอกชนถอืเป็นองค์หนึง่ทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่

ในการจัดการศึกษาของประเทศ สามารถแบ่งเบาภาระ 

ในการจดัการศกึษาของรฐับาลได้เป็นจ�านวนมากทัง้ในด้าน

จ�านวนนักเรียนและงบประมาณซึ่งเป็นไปตามพระราช

บัญญัติโรงเรียนเอกชนปี 2550 ได้ก�าหนดหลักการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและมีคณะกรรมการการบริหารเพื่อท�าหน้าท่ี



Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(2): July-December 2015 97

บริหารและจัดการโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ 

ในการก�ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้  

เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อม

ให้การสนบัสนนุด้านเงนิอดุหนนุและสทิธปิระโยชน์อย่างอืน่ 

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษา

เอกชน (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2551)  

 งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา ไม่ว่า

สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ

สถานศกึษาจะพจิารณาได้จากผลงานด้านวชิาการ เนือ่งจาก

งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม 

การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหัวใจของ

สถานศึกษาและเก่ียวข้องกับผู ้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทุกระดับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน จ�าเป ็นต ้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ 

ทางด้านวิชาการเป็นส�าคัญเนื่องจากพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ก�าหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของรัฐและโรงเรียน

เอกชน ต่างมีการแข่งขันทางคุณภาพและความเป็นเลิศ 

ทางวชิาการตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา เพือ่การด�ารง

ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการตอบสนองลูกค้า ได้แก่ 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจ

ของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถาน

ศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงข้ึนอยู่กับ 

งานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการ 

เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน�าหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน 

งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผล

และประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา  

งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ 

เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลจุดุหมายของการศกึษาทีก่�าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหา 

การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชน ระดบัการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้บริหารและ 

ครูในโรงเรียนที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์

ที่สอน ระบบบริหาร ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลประกอบ

การพจิารณาก�าหนดนโยบายในการพฒันางานวชิาการของ

โรงเรยีนในโรงเรยีนเอกชน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

เขต 1 ได้ เพื่อให้เกิดผลดีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลและถูกต้องตามกรอบการปฏิรูป 

การศึกษา ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

และเต็มความสามารถผู้บริหารในการน�ามาปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองในการบริหารงานด ้านวิชาการให ้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

  2. เพือ่เปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารงานวชิาการ

ในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และระบบ

การบริหาร 

 3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 สมมติฐานในการวิจัย

  1. ผู ้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีต�าแหน ่งต ่างกัน  

มคีวามคดิเหน็ต่อปัญหาการบรหิารงานวชิาการแตกต่างกนั 

  2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระดับการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีประสบการณ์ในการท�างาน 

แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อปัญหาการบรหิารงานวชิาการ

แตกต่างกัน

  3. ระบบบริหารของโรงเรียนเอกชน มี 2 ระบบ 

คือเอกชนทั่วไป และเอกชนการกุศลมีระบบการบริหาร 

ต่างกันมีปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นีเ้ป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารและครูมี

ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการ

บริหารงานวชิาการโรงเรยีนเอกชน จ�าแนกออกเป็น 17 ด้าน  

ทั้งหมด 72 ข้อ โดยที่ลักษณะของค�าถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า ตามแนวคิดของ Likert มีค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.93 

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส�าหรับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ

โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ตรวจสอบจ�านวนและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ได้รับคืนทุกฉบับ

 2. บันทึกคะแนนตามเกณฑ์น�้าหนักคะแนน 

แบบสอบถามตอนที่ 2

 3. หาค่าร้อยละ วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

 4. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

ในโรงเรียนเอกชน  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวม รายการ 

บริหารงาน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป แล้วน�าค่าเฉลี่ยที่ได้

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์ 2538) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย

 4.51-5.00 ระดับความความคิดเห็นต่อปัญหา

การบริหารวิชาการมากที่สุด

 3.51-4.50 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ

บริหารวิชาการมาก

 2.51-3.50 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ

บริหารวิชาการปานกลาง

 1.51-2.50 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ

บริหารวิชาการน้อย

 1.00-1.50 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ

บริหารวิชาการน้อยที่สุด

 5. น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวเิคราะห์หาค่าสถติด้ิวยเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

 น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์  

จากนัน้จงึเอาแบบสอบถามทีม่คีวามถกูต้องครบถ้วนมาเรยีง

ข้อมูล แยกข้อมูลและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติเพื่อการหาค่าคุณภาพเครื่องมือ

  1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม  โดยใช้ดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC 

  1.2 หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม  โดย

ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach  

 2. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่

  2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

  2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  

  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   

Deviation)  

 3. การทดสอบค่า  t (t-test)  

สรุปผลการวิจัย

 1. โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานวิชาการ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

คือ ทั้ง 17 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พบว่าผู้บริหารและครูที่ต�าแหน่งต่างกัน มีความเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความเห็นต่อ 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัที ่.05 

แต่รายด้านนั้นด้านการพัฒนาหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับ

การให้ความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถิน่   ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ด้านการแนะแนว    

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วชิาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอืน่ ด้านการส่งเสรมิและ
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สนบัสนนุงานวชิาการแก่บคุคลครอบครวั องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัที ่.01 ด้านการวางแผนงานด้านวชิาการ  

ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการจัดท�าระเบียบและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

ด้านการพัฒนาและด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่  .05 ครูที่ปฏิบัติงาน 

ในโรงเรียนที่มีระบบบริหารต่างกัน มีความเห็นต่อปัญหา

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ .01 

 3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชน ควรมีการนิเทศงานอย่างสม�่าเสมอ  

และหลากหลายรูปแบบ ด้านการพัฒนาและการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีให้ 

เพียงพอส�าหรับนักเรียน มีการส่งเสริมให้ครู มีความรู ้

ความสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน

ได้เรียนรู ้สิ่งใหม่ที่หลากหลายอยู่เสมอ ด้านการพัฒนา

หลกัสตูรของสถานศกึษา ควรจดัท�าหลกัสตูรของแต่ละกลุม่

สาระเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงาน

วชิาการในโรงเรียนเอกชน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 17 ด้าน 

ทั้งนี้ อาจเนื่องจากรัฐเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เอกชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระของ

รัฐบาล โดยสนบัสนนุให้มกีารจดัทัง้โรงเรยีนเอกชนทกุระดบั 

ทุกประเภท ดังน้ันการศึกษาเอกชนจึงได ้ มีบทบาท

สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพประชากรส่วนหน่ึงของ

ประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ ผลผลิตด้านทรัพยากร

บุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนจ�านวนมาก  

ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นท่ีประจักษ์

อย ่างชัดเจนตลอดมา ในป ัจจุ บันรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส�าคญัแก่โรงเรยีน

เอกชน อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในมาตรา 81 ที่ให้รัฐ 

ต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการ

ศึกษาและ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ได้ระบุไว ้ในมาตราที่ 12 เช ่นกันว่าให้เอกชนมีสิทธิ 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตราที่ 45 ระบุให้รัฐ

ก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน เกี่ยวกับการม ี

ส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) และในยุคการปฏิรูป 

การศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ต้นสังกัดได้มีนโยบายอย่างชัดเจนให้ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู ้สอนทุกโรงเรียนได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาโดยให้เน้นผูเ้รยีน

เป ็นส�าคัญ สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน  

การบริหารงานวิชาการจึงเป็นภารกิจหลักที่โรงเรียนต้อง

สร้างนักเรียนให้มีความรู้ คุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึ่ง

ประสงค์ตามที่สังคมต้องการ ระดมความร่วมมือจากชุมชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วม

 ในการจัดการศึกษาในลักษณะต่างๆ ส่งเสริม

ให้การจัดการเรียนรู ้ เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้ ซ่ึงในการบริหารงานวิชาการถือได้ว่า

เป็นงานหลักและส�าคัญที่สุดของโรงเรียนงานอื่นถือเป็น 

งานรองหรืองานสนับสนุนที่จะจัดด�าเนินการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียน

เอกชนจะอยู ่รอดและมีเสถียรภาพก็คือคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนด้านการจัดการศึกษา ดังนั้น

โรงเรียนเอกชนที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม 

และมีเจตจ�านงที่จะจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

เป็นผู้จัด ร่วมจัด และร่วมรับภาระในการจัดการศึกษา 

โดยรัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชนมี 

ความคล่องตัวในการด�าเนินการ    ทั้งด้านวิชาการและ 

การบริหาร รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 

ทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา

ของเอกชนมคีณุภาพ จงึท�าให้ปัญหาการบรหิารงานวชิาการ

อยู ่ ในระดับปานกลาง  สอดคล ้องกับ  ทิพวรรณ   

ถนอมจิตพงษ์ (2555) สภาพและปัญหาการบริหาร 

งานวชิาการในโรงเรยีนเอกชน กรณศีกึษา: โรงเรยีนกรงุเทพ

พิทยา กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ เย็นจิตร รัตนาแพง 

(2553) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
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เขต 1 โดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน 

และระบบบรหิาร ตามขอบข่ายการบรหิารงานวชิาการของ

กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย 

อ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550  ทัง้ 17  

ด้าน   โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 423  คน  พบว่า

 เมื่อจ�าแนกตามต�าแหน่ง ผู ้บริหารมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.51 ครูมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.60 และจากการทดสอบ

สมมุติฐาน พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง

กับการ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานการศึกษา

เอกชนอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ครูผู้สอนที่มี

ต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันมีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว อาจเน่ืองมาจาก 

ครูผู้สอนที่มีต�าแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้สอนอย่างเดียวและกลุ่ม

ของครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่าย  

ในโรงเรียนเอกชน ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

และโรงเรียนเอกชนท่ัวๆ ไป จะต้องมีช่ัวโมงการสอน

นักเรียนด้วย ไม่ได้แยกขาดในการบริหารงานในฐานะ

หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่าย โดยไม่ต้องสอน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

กลุ่มตัวย่างที่เป็นครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้า 

ฝ ่ายและผู ้ช ่วยฝ ่าย จึงลักษณะของการปฏิบัติงาน 

กึ่งผู้สอนและผู้บริหาร จึงตระหนักและเห็นความส�าคัญ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน และความรู้ความเข้าใจ 

ในบทบาทหน้าทีข่องการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนด้วย

เช่นกันความรู ้สึกที่มีปัญหาในการบริหารงานวิชาการ 

ด้านต่างๆ ของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึง 

ไม่แตกต่างกัน

 เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน พบว่า

ประสบการณ์การท�างานตั้งแต่ 0–5 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.79 ประสบการณ์การท�างาน มากกว่า 5 ปีข้ึนไป มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 2.50 และจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า  

ด ้านการพัฒนาหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับการให ้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการพัฒนา

และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการแนะแนว ด้านการ

พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 

ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการจัดท�าระเบียบและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

ด้านการพัฒนาและด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัที ่.05 ซึง่สอดคล้องกบัธญักมล  

เกษียร (2555) ได ้ศึกษาการการมีส ่วนร ่วมของครู 

ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ระยอง จงัหวดัระยองสอดคล้องกบักาญจนา  แก้วสา (2554) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารกบัการบรหิาร

งานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา กลุม่กรงุเทพใต้ สงักดั

กรุงเทพมหานคร ตรงตามผลงานวิจัยของ อิทธิเดช  

สทิธจินัทร์ (2553) การมส่ีวนร่วมของครผููส้อนในการบรหิาร

งานวิชาการในโรงเรียนเขตต�าบลท่ากระดาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 เม่ือจ�าแนกจ�าแนกตามระบบบริหารพบว่า  

ระบบบริหารเอกชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ระบบ

บริหารเอกชนการกุศลและมูลนิธิ มีค่าเฉลี่ยเท่า 3.00 และ

จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผู้บริหารและครูที่อยู่ใน

โรงเรียนที่มีระบบบริหารเอกชนทั่วไปและเอกชนการกุศล 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การศึกษาเอกชนเป็นกิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะ

บคุคลเป็นทีผู่จ้ดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์อนัจ�ากดั

ส�าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม มิได้จัดให้แก่บุคคลทั่วไป และ

ทรัพยากรที่จัด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ทุนทรัพย์ หรือวัสดุ

อปุกรณ์ต้องมาจากภาคเอกชนเป็นหลกั ซึง่ ส�านกังานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนทุกโรงเรียน 

มีนโยบายพัฒนาวิชาการเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (2546) ก�าหนดไว้ว่างานวชิาการ

เป็นงานหลักหรือเป ็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ�านาจในการ

บรหิารจดัการให้สถานศึกษามากทีสุ่ด ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะ

ให้สถานศึกษาด�าเนินได้อย่างอิสระคล่องตัวรวดเร็ว 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน 

การบรหิารจดัการสามารถพฒันาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย
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เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสินี เสน่ห์ (2556) 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2              

 3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชน  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  คือ  

ด้านการพัฒนาหรอืการด�าเนนิการเก่ียวกบัการให้ความเหน็

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ควร ส�ารวจสภาพปัญหา

ชมุชนเพ่ือให้ได้ข้อมลูในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสูตรให้

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ มีการนิเทศอยู่เสมอ  

ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ควรให้คณะครูควร

วางแผนด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อก�าหนดเป้าหมายและ

ด�าเนินงานเป้าหมายภายในขอบเขตของงานวิชาการ   

ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควรให้ครูจัด

ท�าแผนการสอนทกุกลุม่สาระ และด�าเนนิการสอนตามแผน

นั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษา ควรจดัท�าหลกัสตูรของแต่ละกลุม่สาระเพือ่

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ล่ะระดับชั้น ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้  ควรมีการพัฒนา ส่งเสริมทักษะ 

วิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ของครูเช่น การอบรม  

การศึกษาต่อ การนิเทศเพื่อพัฒนาต่อไป ด้านการวัดผล

ประเมนิผล และด�าเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน ควรจดัหา

วัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู มีการวัดผลและ

ประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสม 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ควรมีการส่งเสริมการท�าให้ครูท�าวิจัยในช้ันเรียนในแต่ละ

ภาคเรียน เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาในการเรียนของ

นักเรียน  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   

ควรส�ารวจ จัดหาและส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภาย 

ในและภายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด ด้านการ

นิเทศการศึกษา ควรมีการนิเทศงานอย่างสม�่าเสมอและ 

หลากหลายรูปแบบ ด้านการแนะแนว ควรมกีารจดัแนะแนว

เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนตามปัญหา และเพื่อให้

นักเรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อ ด้านการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

ควรมีการประเมินภายในและภายนอกตามก�าหนด มีการ

ประเมนิตนเอง และรายงานให้ต้นสงักดัทราบทกุปี ด้านการ

ส่งเสรมิชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการ ควรร่วมมอืกบั

ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสม�่าเสมอเพื่อส่งเสริม

งานด้านวิชาการให้เข้มแข็ง ด้านการประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  

ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ซึ่งกันละกัน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคลครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ควรร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน

เรยีนรูก้บัองค์กรอืน่ และมกีารสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธิ

ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัผูป้กครอง ด้านการจดั

ท�าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา ควรมกีารประชมุวางแผนงานด้านวชิาการและ

ควรมกีารประเมนิปรบัปรงุทกุปี และคณะครเูข้าใจระเบยีบ

และแนวทางปฏิบัติร ่วมกันด้านการคัดเลือกหนังสือ  

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ควรให้ครูแต่ละระดับชั้น

ร่วมคดัเลอืกหนงัสอื ควรเป็นหนงัสอืทีม่คีณุภาพ สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง และควรเป็นส�านักเดียวกันทั้ง

โรงเรยีน การพฒันาและใช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ควรจดั

ให้มสีือ่เทคโนโลยใีห้เพยีงพอส�าหรบันกัเรยีน มกีารส่งเสรมิ

ให้ครูมีความรู้และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่หลากหลายอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงาน

วชิาการในโรงเรยีนเอกชนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  

ตามที่ กฎกระทรวงก� าหนดหลัก เกณฑ ์และวิ ธีการ 

กระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550  

จ�านวน  17  ด้าน แม้จะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

ทกุด้าน แต่ด้านทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ คอื ด้านการจดัการเรยีน

การ ดงันัน้เพือ่เป็นการ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้โรงเรยีนเอกชน 

มกีารจดัการเรยีนการสอนทีด่มีปีระสทิธภิาพต่อผูเ้รยีนมาก

ที่สุด ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู ้ที่ใหม่ๆ 

และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน  น�าผลการประเมินนั้นมาแก้ไข 

ปรบัปรงุพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ไป และต้องให้ความส�าคญักบังาน

ด้านวชิาการทกุด้าน ให้มาก เพราะจะเหน็ได้ว่างานวชิาการ

เป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารโรงเรียน

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัญหา

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ ระบบบริหาร

ต่างกนั มปัีญหาการบรหิารงานวชิาการ แตกต่างกนัอย่างมี
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นัยส�าคัญทางสถิติ ดังนั้นในการพัฒนากระบวนการต่างๆ 

ตามภาระงานวิชาการของโรงเรียน ผู ้บริหารต้องให้ 

ความส�าคัญ และต ้องพัฒนาบุคลากรให ้มีความรู ้ 

ความสามารถในเรื่องต่างๆ ตามภาระงานวิชาการ โดยม ี

การประชุมเพื่อวางแผนการท�างาน การอบรม การสัมมนา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส ่งเสริมให ้มีการศึกษาต่อ  

การท�าวิจัยเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนหรือกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การนิเทศเพื่อพัฒนาการ การจัดการ

เรยีนการสอนของคร ูและทีส่�าคญัคอื การสร้างเครอืข่ายใน

การพฒันาการศกึษา จากผูป้กครอง ชมุชน หน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

 3. จากผลการวิจัยพบว ่า  ด ้ านการนิ เทศ 

การศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

โรงเรยีนเอกชนยงัมปัีญหา  ดงันัน้ ควรมกีารนเิทศงานอย่าง

สม�่าเสมอ และหลากหลายรูปแบบ จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีให้

เพียงพอส�าหรับนักเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู ้

ความสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่หลากหลายอยู่เสมอ ควรจัดท�าหลักสูตร

ของแต่ละกลุ ่มสาระให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแต่ละ 

ระดับชั้น

 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 

ควรสนบัสนนุงบประมาณในการจดัซือ้สือ่การเรยีนการสอน

ต่างๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนการกุศล เพราะเป็น

โรงเรียนที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากผู้เรียนในการ

บริหารโรงเรียนในทุกๆ ด้านจะต้องพัฒนาตลอดเวลาและ

ต่อเนื่อง แต่โรงเรียนเอกชน ครูเข้าออกบ่อย ซ่ึงท�าให้การ

พัฒนาหยุดชะงัก เพราะฉะน้ัน ผู้บริหารและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการ

ต่างๆ ที่ดีและเหมาะสมให้กับครูและบุคลากรโรงเรียน

เอกชน เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารศกึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการ

ในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่

การศึกษาอื่นที่ในจังหวัดเดียวกัน เพื่อจะได้เปรียบเทียบ

ระหว่างเขตพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

 2. ควรศึกษาวิธีและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานด้วย

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณทุกท ่ านที่ กรุณาให ้ความ 

ช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษาค�าแนะน�าจนงานวิจัยนี้ส�าเร็จ

สมบูรณ์ ประกอบด้วย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิณณวัตร   

ปะโคทัง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี และกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์    

ดร.สุวิมล โพธ์ิกล่ิน และคณะผู้ช่วยเช่ียวชาญ ที่กรุณาให้ 

ค�าแนะน�าข ้อเสนอแนะและการปรับปรุงเครื่องมือ 

ในการวิจัยครั้งนี้
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