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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 174 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 18 คน และครูผู้สอน 156 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบน มาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบเปน็ขัน้ตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบริการที่ดี 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยว
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรยีงลำาดับคา่เฉล่ียจากสูงสุดลงมา คอื การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาหลกัสตูร  
การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายใน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อ 
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวม 
และรายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4. สร้างสมการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .872 ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีค่าสัมประสิทธิ์การทำานายร้อยละ 76.10 (R2 = .761) 
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Abstract

The research was aimed to study the factors affecting the academic administration 
in the Office of basic education in Primary Schools Under the Office of Mahasarakham Area  
3. The research sample consisted of 174 educational officials including 18 school administrators 
and 156 teachers. Rating scale questionnaire was used as a methodology for data collection. 
Collected data was analyzed by calculating percentage, average, standard deviation, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and using Stepwise Multiple Regression Analysis.

The findings were: 1. The opinion of the school administrators and teachers with 
The factors affecting the academic administration in the Office of basic education in Primary 
Schools Under the Office of Mahasarakham Area 3 was given as “High” in overall and 
for each perspective. Anyway, if taking a look on each perspective, the highest to lowest  
average scores were Personnel developments, Self Development, Analysis and Synthesis, 
Good service. 2. The opinion of the school administrators and teachers with The factors  
affecting the academic administration in the Office of basic education in Primary Schools 
Under the Office of Mahasarakham Area 3 was given as “High” in overall and for each  
perspective. Anyway, if taking a look on each perspective, the highest to lowest average  
scores were Development of Learning Process, Curriculum Development, Internal  
supervision, Internal quality assurance. 3. There was a “Positive” relationship between the 
factors affecting the academic administration and effectiveness of academic administration 
with a statistical significance of 0.01. And 4. The equation to predict the relationship of the 
factors affecting the academic administration and effectiveness of academic administration 
in the Office of basic education in Primary Schools Under the Office of Mahasarakham Area 
3 gave a coefficient of multiple correlation as 0.872 with statistical significance of 0.01 and 
coefficient of determination as 76.10 per cent (R2 = 0.761). 

บทนำา

สถานศึกษานบัเปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ตอ่การจดัการศกึษา ใหก้บัประชาชนในลำาดบัแรกๆ 
ของระบบการศึกษา และเป็นหน่วยงานการศึกษา
ที่สำาคัญที่สุดในการนำาเอานโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากหนว่ยงานอนัเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศึกษา
ทุกระดับ ไปบริหารจัดการและดำาเนินการ ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายการศึกษานั้นๆ 
สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญ ต่อ
การปฏริปูการศึกษาเปน็อยา่งมาก ตามมาตรา 39 

ของพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ได้กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีการก
ระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล
และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ
สำานักงาน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การ
ศึกษาโดยตรง อันเป็นหลักการบริหารโดยการใช้
โรงเรยีนเปน็ฐาน (School-Based Management) 
(ศักดิ์จิต มาศจิตต์. 2548: 2) ดังนั้นการบริหาร
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สถานศึกษาจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม โดย
สถานศึกษาจะมีอำานาจในการบริหารและจัดการ
ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ต่อมาในปีพุทธศักราช 
2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตราที่ 35 ได้บัญญัติ
ให้สถานศึกษา ภายใต้สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นนิติบุคคล ท่ีมีขอบเขตในการกระ
ทำากิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้
ตามสิทธิและหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมา
ยอืน่ๆ ซึง่กำาหนดสทิธแิละหนา้ทีข่องสถานศกึษาไว้
เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
และวางหลักเกณฑ์ ในการดำาเนินการต่างๆ ของ
สถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล โดยมีผู้บริหารเป็น
ตัวแทน (กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 13) การ
บรหิารงานวชิาการเปน็งานหลกัของสถานศกึษา มี
ขอบขา่ยกวา้งขวาง มีส่วนเกีย่วข้องกบังานทุกด้าน
ของสถานศกึษา ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ
เกีย่วกบัการปรบัปรุงคณุภาพการเรยีนการสอนให้
ได้ผลและมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนส์งูสดุกบัผู้
เรยีน การทำาความเข้าใจเพื่อสร้างจุดมุง่หมายร่วม
กนัของบคุลากรในสถานศกึษา จงึเป็นความสำาคญั
อันดับแรก (ทัสนี วงศ์ยืน. 2557: 17) ผู้นำาเป็นผู้
ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่นและนำา
บคุคลเหลา่นัน้ ไดโ้ดยไดร้บัความไวว้างใจและเชือ่
มัน่อย่างเตม็ท่ี สว่นภาวะผูน้ำาเปน็ศิลปะหรอืความ
สามารถ ของบุคคลท่ีจะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อ
บคุคลอืน่ในสภาพการณต์า่งๆ เพือ่ปฏบิตักิารและ
อำานวยการโดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย ให้ต่อ
บคุคลอืน่ในสภาพการณต์า่งๆ เพือ่ปฏบิตักิารและ
อำานวยการโดยใชก้ระบวนการสือ่ความหมายใหผู้อ้ืน่
ร่วมมือร่วมใจกับตนในการดำาเนินการ จนกระทั่ง
บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์. 2554: 47) 
ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ผู้วิจยัจงึได้เหน็ปัญหาทีส่ะท้อน
ต่อการบริหารงานวิชาการ สมรรถนะของผู้บริหาร
ต่อการบรหิารงานวชิาการ ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะศึกษา

ประเด็นปัญหาด้านสมรรถนะของผู้บริหารที่เป็น
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการบรหิารงานวชิาการ ซึง่ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การ
บรกิารทีด่ ี3. การพฒันาตนเอง 4. การทำางานเปน็
ทมี 5. การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์6. การสือ่สารและ
การจูงใจ 7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8. การ
มีวิสัยทัศน์ และในปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียน
ในสังกัด จำานวน 147 โรง โรงเรียนสังกัดสำานัก
บรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
11 โรง มีบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่ จำานวน 
51 คน จำานวนข้าราชการครู 1,574 คน จำานวน
นักเรียน 29,478 คน จัดการศึกษา 3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศกึษา ดำาเนนิการจดัการศกึษาตาม
นโยบายของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน มีอำาเภอในเขตบริการ 4 อำาเภอ อำาเภอ
โกสุมพิสัย อำาเภอเชียงยืน อำาเภอกุดรัง อำาเภอ
ชืน่ชม (สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 3. 2556: 2) ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่ว
มาขา้งตน้ ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจในการศกึษาปจัจัย
ด้านสมรรถนะ ทางการบริหาร ปัจจัยด้านขนาด
ของสถานศึกษา และปัจจัยด้านประสบการณ์ 
การบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยเลือกศกึษาจาก สถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ซึ่งผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและสถานศึกษาใน
การนำามาปรบัปรงุและพฒันาตนเองในการบรหิาร
งานวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ตลอดจน
ชว่ยในการพฒันาภาวะผู้นำาของผูบ้รหิารใหเ้หมาะ
สมยิ่งขึ้นต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของสมรรถนะซึ่ง
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบของผู้บรหิารทีส่่งผล
ตอ่ประสทิธิผลตอ่การบริหารงานวชิาการในสถาน
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ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทกีารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3

3. เพื่อศึกษาสมรรถนะซึ่งประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

4. เพือ่สร้างสมการพยากรณส์มรรถนะซึง่
ประกอบด้วย 8 องคป์ระกอบของผูบ้รหิารทีม่คีวาม
สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาสมรรถนะซึ่ง
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบของผู้บรหิารทีส่่งผล
ตอ่ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ ซึง่ประกอบ
ดว้ยสมรรถนะทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารงาน
วิชาการ 4 องค์ประกอบหลักตามความเห็นของผู้
บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

2.1. ประชากร

ประชากรท่ีใชใ้นการวจัิยครัง้นี ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ของสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคามเขต 3 ปี
การศึกษา 2557 จำานวน 1,417 คน ซึ่งประกอบ
ดว้ยผูบ้ริหารสถานศกึษา จำานวน 147 คน และครู
ผู้สอน จำานวน 1,270 คน จำานวน 147 โรงเรียน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณะครสูถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (1970: 
607 - 610) ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง ผูบ้รหิารสถานศึกษา 
จำานวน 18 คน และครูผู้สอน จำานวน 156 คน 
รวม 174 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling)

3. ตัวแปรที่ศึกษ�

ตวัแปรทีศ่กึษา คอื สมรรถนะซึง่ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบทางการบริหารของผู้บริหาร 
(สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา 2548: 5-10) สมรรถนะทีป่ระกอบ
ดว้ย 1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 2. การบรกิารทีด่ ี3. การ
พฒันาตนเอง 4. การทำางานเปน็ทมี 5. การวเิคราะห ์
สังเคราะห์ 6. การสื่อสารและการจูงใจ 7. การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8. การมีวิสัยทัศน์ 

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกัของการบรหิารงาน
วชิาการ 4 องคป์ระกอบ (ประยรู เจริญสุข. 2548: 
5-10) คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การนิเทศภายใน 4) การ
ประกันคุณภาพภายใน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุม่ตวัอยา่งผู้บรหิารสถานศกึษา จำานวน 
18 คน และครูผู้สอน จำานวน 156 คน รวม 174 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการใช้สมรรถนะ
ซ่ึงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบทางการบริหาร
ในแต่ละด้านที่ใช้ในการบริหารงานวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท จำานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 
3 ตอน ดังนี้
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ตอนที ่1 ขอ้มลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ ตำาแหน่ง ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการทำางาน นำามาหาค่า
เฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้าน
และเกณฑ์การแปลความหมายจากแนวคิดของ  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 121) ดังนี้

5 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
งานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จำานวน 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การ
ทำางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิจัย 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล และ 8) การมีวิสัยทัศน์

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธิผล
การบรหิารงานวชิาการในขอบเขตขององคป์ระกอบ
หลกังานวชิาการ 4 องค์ประกอบคือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การนิเทศภายใน และ 4) การประกัน
คุณภาพภายใน นำาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแลว้คดัเลอืกแบบวดัทีส่มบรูณ ์นำามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีไ่ดก้ำาหนดไว ้และนำาคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการวิจัย

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครผููส้อน เกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลตอ่ประสิทธผิล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 ทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.61, S.D. = 0.57) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.68, S.D. = 0.55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาที่สุด คือ การบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.53, S.D. = 0.64)

2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทกีารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.61, S.D. = 
0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 
0.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุดคือ การประกัน
คุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 
3.51, S.D. = 0.70)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ (X

tot
) 

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ (Y
tot
) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า ภาพรวมระหว่างปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ 
(X

tot
) กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ(Y

tot
) 
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อยู่ในระดับสูงมาก (r
xy
 = .841) 

4. ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสัมพันธ์
พหุคูณของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 โดยการทดสอบความแตก
ต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อเพ่ิมค่า
สมรรถนะหลักที่เป็นตัวแปรต้น จำานวน 8 ด้านที
ละตัว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการ
บริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ 6 ด้าน ส่วน การ
พฒันาตนเองและการทำางานเปน็ทมีไมม่นียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

วิเคราะหค์วามสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่งตวั
พยากรณก์บัตัวเกณฑแ์ละสมการพยากรณ์ทำานาย
ปจัจยัท่ีมคีวามสัมพนัธต์อ่ประสิทธผิลการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา่ 
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคูุณเท่ากับ .872 ซ่ึงมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 มค่ีาสมัประสทิธิก์าร
ทำานายร้อยละ 76.10 (R2 = .761) คา่สมัประสทิธิ์
การถดถอยของปจัจยัท่ีมคีวามสมัพันธต์อ่ประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มากที่สุดคือ ด้านการมีวิสัย
ทัศน์ (X

8
) (B = 1.187) ด้านการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร (X
7
) (B = .809) ด้านการสื่อสารและ

การจูงใจ (X
6
) (B = .712) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(X
1
) (B = .681) ดา้นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์(X

5
) 

(B = .571) ด้านการบริการที่ดี (X
2
) (B = -.581) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .343, .300, .228, 
.197, .191 และ -.217 ตามลำาดับ

อภิปรายผล

จากผลการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้วิจัยได้ค้นพบ
ประเด็นที่น่าสนใจและควรนำามาอภิปลายผล โดย
ไดน้ำาเสนอการอภิปลายผลเป็นประเดน็ ดังต่อไปนี ้

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 โดยรวมและรายด้าน จากผล
การวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองลงมา 
คอื การพฒันาตนเอง การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การ
ทำางานเป็นทีม การมีวิสัยทัศน์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การสื่อสารและการจูงใจ และ การบริการที่ดี ทั้งนี้
เนือ่งจาก สมรรถนะในการบรหิารงานมคีวามสำาคญั
เปน็อยา่งมากในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ 
วิเชียรเขต (2551: 86-115) ได้ทำาการวิจัยเกี่ยว
กับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบ
ว่า 1. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษากาญจนบรุ ีเขต 3 มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก
โดยรวมและรายด้านในระดับมากอย่างสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับ พีรพรรณ ทอง
ปั้น (2552: 105-111) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์
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ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารกบั
การบริหารงานวชิาการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการระบุวิสัยทัศน์ ด้านการเกื้อกูลการ
ยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ด้านการสนับสนุนเป็น
รายบุคคล ด้านการปลุกเร้าทางปัญญา ด้านการ
เปน็แบบอยา่งทีเ่หมาะสม ดา้นการคาดหวงัผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง อยู่ในระดับมาก

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย
รวมและรายด้าน จากผลการวิจัย ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลกั 4 องค์ประกอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ มดีา้นทีม่คีา่เฉลีย่
สงูสดุ คอื การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้รองลงมา 
คอื การพัฒนาหลกัสูตร การนเิทศภายใน และการ
ประกนัคณุภาพภายใน ทัง้นีเ้นือ่งจาก ผูบ้รหิารการ
ศึกษา ควรจะรับผิดชอบเป็นผู้นำาของครูในด้าน
วิชาการเป็นอันดับแรกเพราะหน้าท่ีของโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้
แกน่กัเรยีนในดา้นวชิาการโดยการทำางานรว่มกบัคร ู
กระตุน้เตอืนคร ูใหค้ำาแนะนำาครูและประสานงานให้
ครทูกุคนทำางานรว่มกันอยา่งมปีระสทิธภิาพในการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญชัย ไชยคำาภา (2551: 
78-152) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่าภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบวา่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บรหิารโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากทกุ

ด้าน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ยกเว้น ด้านกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับปาน
กลางผลการเปรียบเทยีบภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน จำาแนกตามขนาดโรงเรยีนพบ
วา่ ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน
ทั้ง ขนาด เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลง โดยภาพรวม ไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการกระตุ้นการ
ใช้ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความ
สัมพันธ์กัน เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนโดย
รวมกับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผู้เรียน ด้าน
ครูและด้านผู้บริหาร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สอดคลอ้งกบัจินตา อสุมาน (2554:125-150) ได้
ศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการหนึ่ง
อำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี1)ประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการตามทัศนะของข้าราชการ
ครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูท่ีมีตำาแหน่งเป็นหัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรูแ้ละกลุม่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและ 
ผูส้อนพบวา่โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ดา้นการ
พฒันาบคุลากรทีม่คีวามแตกตา่งอยา่งนยัสำาคญัที ่
0.053) ผลการเปรยีบเทยีบประสิทธผิลการบรหิาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของขา้ราชการครทูีป่ฏบิตัใินสถานศกึษาขนาดเลก็
กลางและใหญ่ พบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ 0.05 4. ประสิทธิภาพ
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสถานศึกษาและด้าน
ผูป้กครองและชมุชน พบวา่โดยรวมมปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น 5. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ที่พบมากสุดคือสถานศึกษามี
บคุลากรเกนิเกณฑ์ แตข่าดแคลนผูส้อนในบางกลุม่
สาระขาดสือ่ทีท่นัสมยัในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอส่วนข้อเสนอแนะ 
คือกระทรวงศกึษาธกิาร ควรจดัสรรงบประมาณให้
เทา่เทยีมและตอ่เนือ่งในทกุสถานศึกษาจดัสรรอตัรา
กำาลังแกส่ถานศึกษา ใหค้รบทกุกลุม่สาระสอดคลอ้ง
กับ สุภัทรา วีระวุฒ (2554:118-119) ได้ศึกษา
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรยีนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย พบว่า 
1. ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าอิทธิพล
เรยีงจากมากไปนอ้ยตามลำาดบั คอื ปจัจัยดา้นการ
มีสว่นรว่มของผู้ปกครอง คณุลกัษณะความเปน็ครู
และภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร 2. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่
ประสทิธิผลของโรงเรยีน สรุปไดด้งันี ้(1) ปจัจยัดา้น
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารการมสีว่นรว่มของผู้ปกครอง
และคุณลักษณะความเปน็คร ูมอีทิธพิลทางตรงเชงิ
บวกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (2) 
ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารการมสีว่นรว่มของ
ผูป้กครองคณุ ลกัษณะความเปน็ครแูละคณุลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของนกัเรยีนมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวก
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเรียง
จากมากไปน้อยตามลำาดบั คอืปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา
ของผูบ้รหิารคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ของนกัเรยีน
คณุลักษณะความเป็นคร ูและการมสีว่นรว่มของผู้
ปกครอง (3) ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารการ
มสีว่นรว่มของผูป้กครองและคณุลักษณะความเปน็
ครูมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ซึ่งมีค่าอิทธิพลเรียงจากมากไปน้อยตาม
ลำาดับ คือปัจจัยด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหารการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและคุณลักษณะความเป็น
คร ู3)แบบจำาลองความสมัพันธ์เชงิสาเหตุของปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่สร้างขึ้น
มีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่
ประสทิธผิลตอ่การบรหิารงานวชิาการสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทกีารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า ภาพรวมระหว่างปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบั
สงูมาก เมือ่แยกตามรายขอ้ ดา้นการบรกิารทีด่กีบั
ประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการมีความสัมพันธ์
กนัในทางบวกสงูสดุ รองลงมาคอื ดา้นการสือ่สาร
และการจงูใจกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก 
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธ์กันในทาง
บวกอยู่ในระดับสูงมาก ด้านการพัฒนาตนเองกับ
ประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการมีความสัมพันธ์
กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก ด้านการมีวิสัย
ทศันก์บัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการมคีวาม
สมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นการ
มุ่งผลสมัฤทธ์ิกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง ด้าน
การทำางานเป็นทีมกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการ มีความสมัพนัธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับ
สูง และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกับ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ มคีวามสมัพนัธ์
กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั อดุม 
พินธุรักษ์ (2553: 78-97) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลการบรหิาร
งานบุคคล โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก มีภาวะ
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ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบั
มากทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นเกือบทกุดา้น เม่ือ
เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในโรงเรยีนทัง้ 3 ขนาด พบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
กันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 2. ประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด อยู่
ในระดบัมากทัง้โดยภาพรวมและเปน็รายดา้นเกอืบ
ทกุดา้น เมือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด พบว่า ประสิทธิผล
การบรหิารงานบคุคลโดยภาพรวมแตกตา่งกนัเมือ่
พจิารณาเป็นรายด้านพบวา่มบีางดา้นแตกต่างกนั 
3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษามีความ สัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคลและเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำาถงึปานกลาง สอดคล้องกบั สุกญัญา พันธ์
ธงไชย (2554: 50-70) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บรหิารสถานศกึษากับสมรรถนะในการปฏิบตังิาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของผู้
บรหิารสถานศกึษากับสมรรถนะในการปฏิบตังิาน
ของครูโรงเรยีนมธัยมศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2. สมรรถนะในการปฏบิตัิ
งานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บรหิารสว่นจังหวดัปราจีนบรุ ีโดยรวมและรายด้าน
อยู่ระดับมาก 3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บรหิารสถานศกึษากับสมรรถนะในการปฏิบตังิาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยรวมและรายดา้น ม ีความ

สมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัค่อนข้างสงู อย่างมนียั
สำาคัญทางสถิติ (p<.01)

4) ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการบรหิาร
งานวชิาการกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวิชาการ
ทีส่ามารถพยากรณค์ณุภาพการบริหารงานวชิาการ
สังกัดสำานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 จากผลการวจิยั มคีา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .872 ซึ่งมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย
ร้อยละ 76.10 (R2 = .761) ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มากทีส่ดุคอื มากทีส่ดุคอื ดา้น
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสื่อสารและการ
จูงใจ ด้านการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ด้านการบรกิาร
ที่ดี ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ อินทุอร โควังชัย 
(2554: 108-111) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ภาวะผูน้ำาการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 4 ผลการวจิยัพบ
ว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) เท่ากับ 
0.715 สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหารงาน
วชิาการโดยรวมไดร้อ้ยละ 51.2 (r2 =0.512) อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย มากที่สุดคือ การสร้างแรงบันดาลใจ 
รองลงมาคอื การกระตุน้ทางปญัญา การมอีทิธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ น้อยที่สุดคือ ด้านการคำานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 สมรรถนะ 8 องค์ประกอบหลัก ใน
การบรหิารงานวชิาการมคีวามสำาคญัในทุกดา้น โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
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คอื การพฒันาศักยภาพบคุลากร ควรมกีารตอ่ยอด 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพิม่มากขึน้ และเพิม่ศกัยภาพ
ในการพฒันาบคุลากรโดยเฉพาะการบรกิารทีดี่จะ
ทำาใหเ้กิดการรบัรูเ้ป้าหมายของการใหก้ารบริการท่ี
ถูกต้อง ทำาให้ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม
ของการบริการที่ผู้ปฏิบัติงานบริการพึงปฏิบัติซ่ึง
เป็นภาพลักษณ์เบื้องต้น และทำาให้รู้จักวิเคราะห์
ความต้องการและคณุลักษณะของการบรกิารทีส่รา้ง
ความประทับใจรวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

1.2 งานวชิาการควรจะสรา้งความเชือ่มัน่
โดยเฉพาะการประกนัคณุภาพการศึกษาซึง่เปน็การ
บริหารจัดการและการดำาเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกตขิองสถานศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการ
จัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การ
ศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากร

ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับองค์
ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการด้านอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่
เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหวา่งปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลตอ่การบรหิาร
งานวิชาการสังกัดสำานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กับเขตอื่น

2.4 ควรพัฒนาตัวชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลตอ่การบรหิารงานวชิาการสถานศกึษา
ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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