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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
128 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .98 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และ 3) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ  
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, ประสิทธิผลของสถานศึกษา        
 

Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to the academic administration of school administrators;     
2) the effectiveness of schools; and 3) the relationship between the academic administration of 
school administrators and  the effectiveness of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1. The sample is selected from 128 school administrators by simple 
random sampling by lottery method. The research instrument used is a five-rating scale 
questionnaire, academic administration questionnaire with the reliability at .98 and the effectiveness 
of schools questionnaire with the reliability at .95. The statistical tools used for data analysis are 
mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient.  The results indicates that:  1) as a 

ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2017                        วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560 



26                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

whole, the academic administration of school administrators is implemented at a high level; 2) as a 
whole, the effectiveness of schools is at high level; and 3) as a whole, the academic administration 
of school administrators has positive relation to the effectiveness of schools at a high and 
significantly level of .01. The highest relation is the ability of school development, followed by the 
internal problem solving. The lowest relation is the academic ability.     
Keywords : Academic administration, Effectiveness of schools   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย          
 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจส าคัญทาง
การศึกษา ที่ทุกสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติผลสัมฤทธ์ิที่เกดิ
กับตัวผู้เรียนจึงเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีการวางแผน 
การก าหนดกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน
ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จ และ
ออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม การจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [1] ดังนั้นการ
บริหารสถานศึกษานั้นผู้บริหารควรมีหลักการและ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสม ซึ่งการบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น กระบวนการท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลสัมฤทธิ์ ต าม เป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการบริหาร
ของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick & Urwick) (อ้างถึงใน 
จันทรานี  สงวนนาม) [2] ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานไว้ 7 ด้าน ที่เรียกย่อ ๆ “POSDCoRB” ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยกระบวนการบริหาร “POSDCoRB” ประกอบด้วย      
การวางแผน (P-planning) การจัดองค์การ (O- 
organizing)  การจัดคนเข้าท างาน (S-staffing) การสั่ง
การ (D-directing) การประสานงาน/การร่วมมือ (Co-
coordinating) การรายงาน (R-reporting) และ 
งบประมาณ (B-budgeting) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ  อินทร์น้อย [3] วิจัยเรื่อง กระบวนการการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
กระบวนการการบริหาร ทั้ง 7 ด้านโดยรวมมีระดับ
ความสัมพันธ์สูงและมีความทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นตัว
บ่งช้ี หรือน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาและ
ตัวการที่เป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหาร
ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดนั้นจะต้องศึกษาหรือ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การเหล่านั้น 
[4] การศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็น
การศึกษาข้อมูลความส าเร็จของสถานศึกษาอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิผลหรือไม่นั้นมีตัวบ่งช้ี
ที่ส าคัญคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและยังมี
ตวับ่งช้ีอื่น ๆ ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือความส าเร็จ
ของสถานศึกษา ที่สามารถท าหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริหารเพื่อให้โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยมอทท์ (Mott) [5] 
กล่ า วถึ ง  ประสิทธิ ผลของสถานศึ กษาในแ ง่ของ
ความสามารถ ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา ทัศนคติทางบวกของ
นักเรียน ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาภายใน
สถานศึกษา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถ
ด าเนินกิจการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
จัดการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ประยุกต์
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลของการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) ด้านความสามารถทางวิชาการ 
2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และ 4) ความสามารถ
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียนระดับก่อน
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ประถมศึกษาอย่างเหมาะสมตามวัยและมคีุณภาพ พัฒนา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ พัฒนา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา
อ่านออก เขียนได้ ค านวณและการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น  
ร้อยละ 3 [6] ซึ่งเป็นหน้าที่การบริหารงานวิชาการที่
สถานศึกษาต้องตระหนักถึง โดยสถานศึกษาต้องใช้
กระบวนการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาให้มีเกณฑ์เฉลี่ยสูงขึ้น จึงจะ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษา จาก
ความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา หรือปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ และ
การพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร
ย่อย 7 ตัวแปร ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) 
ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 3) ด้านการจัด
คนเข้าท างานวิชาการ 4) ด้านการอ านวยการ/สั่งการใน
งานวิชาการ 5) ด้านการประสานงานงานวิชาการ 6) 
ด้านการรายงานของงานวิชาการ และ 7) ด้าน
งบประมาณงานวิชาการ 
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ดังนี้ 1) ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ 2)  ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา และ 4) ด้านความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
กระบวนการบริหารของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick & 
Urwick) (อ้างถึงในจันทรานี  สงวนนาม) [2] ที่ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานไว้ 7 ด้าน ที่เรียกว่า 
“POSDCoRB” ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ 2) ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 3) 
ด้ านการจั ดคน เข้ าท า ง านวิ ช าการ  4 )  ด้ านการ
อ านวยการ/สั่ งก าร ในงานวิชาการ  5 )  ด้ านการ
ประสานงานงานวิชาการ 6) ด้านการรายงานของงาน
วิชาการ และ 7) ด้านงบประมาณงานวิชาการ และกรอบ
แนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา จากแนวคิดของ 
มอทท์ (Mott) [5] และฮอย และมิสเกล (Hoy & 
Miskel) [7] ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ 2) ด้านคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา และ   4) ด้านความสามารถในการพัฒนา

สถานศึกษา แสดงดังรูปที่ 1   

  
             ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5.  สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพกา รบริ ห าร ง านวิ ช ากา รของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
   
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน [6]  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน  
(Yamane) [8] โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ขั้ น ต อ น นี้  เ ป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 37 ข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
จ านวน 7 ข้อ  ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 
จ านวน 6 ข้อ  ด้านการจัดคนเข้าท างานวิชาการ จ านวน 
5 ข้อ ด้านการอ านวยการ/สั่งการในงานวิชาการ จ านวน 
4 ข้อ ด้านการประสานงานงานวิชาการ จ านวน 5 ข้อ  
ด้านการรายงานของงานวิชาการ จ านวน 6 ข้อ และ ด้าน
งบประมาณงานวิชาการ จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective congruence : 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได ้และแบบสอบถามประสิทธิผล
ของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน 
จ านวน 31 ข้อ ได้แก่ ด้านความสามารถทางวิชาการ 
จ านวน 6 ข้อ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 5 ข้อ  
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
จ านวน 5 ข้อ  และ ด้านความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา จ านวน 5 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบถามจาก
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.  ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2.  ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 
3.  ด้านการจัดคนเข้าท างานวิชาการ 
4.  ด้านการอ านวยการ/สั่งการในงานวิชาการ 
5.  ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
6.  ด้านการรายงานของงานวิชาการ 
7.  ด้านงบประมาณงานวิชาการ 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
1.  ด้านความสามารถทางวิชาการ  
2.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
3.  ด้านความสามารถในการแก้ปญัหาภายใน 

สถานศึกษา   
4.  ด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ
น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดยได้รับ
คืนตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในกลุ่มตัวอย่าง 128 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 โดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   
 
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ รองลงมา 
คือ ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
     7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ  
     7.3 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยสภาพการ
บริห ารงานวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึกษา  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ  ด้ าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ  ด้านความสามารถทางวิชาการ  

8. อภิปรายผล 
     8.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  อินทร์น้อย [9] 
เรื่อง กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบว่า ระดับการปฏิบัติกระบวนการการบริหารของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
วางแผน  
 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา 
ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้
จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์สถานภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท และมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษามากกว่า 10 ปี แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีคุณวุฒิมีความรู้และมีประสบการณ์
สูงจึงท าให้การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน        
     8.2  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ในภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ  อินทร์น้อย [9] เรื่อง กระบวนการการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับ
ประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าอ้อย  
สุนทรพฤกษ์ [10] เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรี
ต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1และ 
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง   
 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่น า
แนวทางบริหารแบบบูรณาการมาด าเนินการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของตน โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
สถานศึกษา ทั้งในแง่ของความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง ความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวกนักเรียน ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
     8.3 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมณฑิรา  นิยะมะ [11] เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึ กษาชลบุ รี  มี ค วามสั มพันธ์ กั น ในระดั บสู ง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร  คุณนาม [12] เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
อ าเภอบ่อทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอบ่อทอง ส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สงวนพงศ์  ชวนชม [13] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดนครราชสีมา  พบ ว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่ างการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปรับปรุ งพัฒนาการ เรี ยนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่าการ
บริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอก
ถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องบ่งช้ีความ
เจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าโครงการแลกเปลีย่น
เรี ยนรู้ และประสบการณ์ของงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายภายในเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของงาน
วิชาการภายในสถานศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือ
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เครือข่ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นเอกภาพ 
     9.1.2 จากการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทาง
วิชาการ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.00 - 4.00 ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากครู และบุคลการในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
และชัดเจน   
     9.1.3  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
การบริหารงานวิชาการ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ด้านที่มีความต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถทางวิชาการ 
โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ท าให้
นักเรียนเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง และนอกจากนี้
ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง     
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา
ของการบริหารงานวิชาเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
     9.2.2  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการ  
     9.2.3 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้ 
POSDCoRB ไม่ทันสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้ ควรมี
การศึกษาการใช้ทฤษฎีใหม่ เช่น POLC จะได้ประโยชน์
มากกว่า 
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