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ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Academic Administrative Factors Effecting the Effectiveness of
Instructional Management of Civil Servant Teacher under the
Secondary Educational Service Area Office 23
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารวิชาการและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งอายุราชการ และขนาดโรงเรียนต่างกัน หาอานาจพยากรณ์ของปัจจัยการ
บริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู และหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการ
บริ ห ารวิ ชาการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู้ข องข้ าราชการครู สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 329 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร จานวน 97 คน และครูผู้สอน จานวน 232 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู และประสิทธิผล
การจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.92 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิ ด
Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product –Moment Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครูที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน
มีค วามแตกต่างกัน อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และประสิ ทธิผ ลการจัด การเรียนรู้ของข้ าราชการครู
โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้าราชการครูที่มีอายุราชการต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครูที่ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่นามาวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทางวิชาการ โครงสร้างการบริหารวิชาการ การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและงบประมาณ และการ
อานวยการ สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1
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5. แนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด การเรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 4 ด้าน ดังนี้ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ได้แก่ การจัดระบบงานให้มี
ความชัดเจนและทันสมัย ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ งบประมาณ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนลงไปสู่กิจกรรมของผู้เรียนโดยตรง และด้านการอานวยการ ได้แก่ การบริหารเปิดโอกาสให้ครูมีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ: ปัจจัยการบริหารวิชาการ, ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
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ABSTRACT
This study aimed to compared and finding correlation between academic administrative
factors and effectiveness of instructional management of civil servant teacher under the
secondary educational service area office 23 by different working position, years long of working
and school’s size, to find the prediction power of academic administrative factors effecting
effectiveness of instructional management of civil servant teacher and the development of
academic administrative factors to improve instructional effectiveness of civil servant teacher.
The samples consisted of administrators and teachers which a total number is 329 participants as
97 administrators and 232 teachers under the office of the secondary educational area 23 in the
2018 academic year. The instrument for data collection was a set of questionnaires concerning
academic administrative factors and the effectiveness of instructional management of civil
servant teacher with discrimination level between 0.74 – 0.92 and reliability is 0.92. The statistics
used for data analysis were mean, standard deviation, t – test (Independent samples), F – test
(One – way ANOVA), Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple
Regression Analysis.
The findings were as follow
1. Academic administrative factors and effectiveness of instructional management of civil
servant teacher under the secondary educational service area office 23 as total were high level.
2. The comparison of academic administrative factors of civil servant teachers’ who were
working as different position was different with the statistical significance .01 level and the
comparison of total effectiveness of instructional management of civil servant teachers’ who
working as different position was different with the statistical significance .05 level. The civil
servant teacher who had different years long of working were opinioned on total academic
administrative factors and total effectiveness of instructional management were not different.
Civil servant teacher who work at different size of school had opinion on academic administrative
factors and the effectiveness of instructional management were different with the statistical
significance .01 level.
3. Academic administrative factors and the effectiveness of instructional management
had positive correlation with the statistical significance .01 level.
4. The variables of academic administrative factors effecting the effectiveness of
instructional management of civil servant teacher under the secondary educational service area
office 23 were 4 aspects as teachers and academic supporters, academic administrative structure,
academic materials and budget management and administration which found that all of them
had prediction power with the statistical significance .01 level
5. The academic administrative factors should be encourage for finding the
development for 4 aspects which are teachers and academic supporters as encourage teacher to
join the academic seminars, academic administrative structure as declared the update and
clearing academic administrative structure, academic materials and budget management as input
budget directed to students’ activities and administration as making chance for teacher to
develop themselves. Administrative structure, academic materials and budget management and
administration by interviewing of 10 experts.
Keywords: Academic Administrative Factors, Effectiveness of Instructional Management
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บทนา
การพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยให้ความสาคัญกับ
ศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด
ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลกซึ่งประเทศไทยเองก็มีการปรับเปลี่ยนไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จของประเทศ จากประเทศที่ได้เปรียบด้านความหลากหลายเชิง
ชี ว ภาพในเชิ งแข่ งขั น เพื่ อ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม “เพิ่ ม มู ล ค่ า ” ไปสู่ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ให้พัฒนาเทียบเท่ากับสากล (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 8) ความสาเร็จ
หรือการบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการวิชาการที่มีประสิทธิผลกล่าวคือบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญในสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งเสริ ม ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาไทยส าเร็ จ ลุ ล่ วงตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (กนกอร สมปราชญ์, 2560: 57) การบริหารวิชาการซึ่งประกอบไปด้วย การจัดโครงสร้างด้าน
วิชาการ การให้ความสาคัญแก่บุคลากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การให้ความสาคัญกับสื่อ
นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้นโดยปัจจัยการบริหารวิชาการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ มีการเชื่อมต่อและถ่ายโยงประเด็นต่าง ๆ ในสังคมและชุมชนอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้ที่เกิดจากผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน
การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยซึ่งจะมีส่วน
ช่วยให้ ผู้เรีย นสามารถเข้ าถึ งแปล่งข้อมู ล แห่ งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ มี รูป แบบแตกต่างกั นอั นจะท าให้ ผู้เรีย นเข้าใจถึ ง
วัฒนธรรมของผู้เรียนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ทิศนา แขมมณี, 2560: 120)
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว ผู้ทาวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยการบริหารวิชาการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดย
สนใจศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งเสริมให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูต่อปัจจัยการบริหารวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรีย นรู้ด้ านใดและมากน้ อ ยเพี ยงใด เพื่ อ น าข้ อมู ลไปปรับ ปรุงและหาแนวทางการพั ฒ นาการจัด การเรียนรู้ของ
ข้าราชการครูให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง อายุราชการ และขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นอย่างไร
4. ปัจจัยการบริหารวิชาการใดที่มีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
5. แนวทางการนาปัจจัยการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นอย่างไร

210

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Online)
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2562
ISSN 2697-5270

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง อายุราชการ และขนาดโรงเรียน
ต่างกัน
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการ เรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
4. เพื่อหาอานาจพยากรณ์ ของปัจจัยการบริห ารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
5. เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาปั จจั ยการบริห ารวิชาการเพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิผลการจัด การเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. สถานภาพการดารง
ตาแหน่ง
1.1 ผู้บริหาร
1.2 ครูผู้สอน
2. อายุราชการ
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10-20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี
3. ขนาดของโรงเรียน
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่

ปัจจัยการบริหารวิชาการ
1. ทรัพยากรบุคคล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ
2. โครงสร้างการบริหารวิชาการ
3. การจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษาและงบประมาณ
4. การอานวยการ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
1. การกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน
2. การออกแบบและจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
3. การวัดและประเมินผล

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด
การเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการครู ประกอบไปด้วยข้าราชการครูที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2,285 คน จาก 45
โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหาร จานวน 97 คน และครูผู้สอน จานวน 2,188 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้าราชการครูซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 23 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 329 คน จากข้ า ราชการครู ที่
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ได้มาจากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ผ่านการสุ่มแบบหลายขั้น (Multi Stage Random-Sampling) ตาม
ขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ่ ทาการเลือกผู้บริหารจากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด จานวน 16 โรง ขนาดกลาง 20
โรง และขนาดใหญ่จานวน 9 โรง ทั้งหมด 97 คน นารายชื่อครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนมาจับสลากจนครบ 232 คน
จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนรวมกันทั้งสิ้น 329 คน
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคาถามแบบเลือกตอบ ในประเด็น สถานภาพการดารงตาแหน่ง อายุ
ราชการและขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหารวิชาการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหารด้านวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและงบประมาณ ด้านการ
อานวยการ มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ตามวิธีของครอนบาค
เท่ากับ 0.92 และตอนที่ 3 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.82 ถึง 0.93 และค่าความ
เชื่อมั่นรายด้าน ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.91 โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.74
ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
3.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดาเนินการ โดยผู้วิจัยเสนอคาร้องต่อผู้อานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อานวยการ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หลังจากนั้นส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วยแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล และรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
4.
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ คือ นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้ ว คั ด เลื อ กเอาเฉพาะฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ หลั งจากนั้ น น า
แบบสอบถามทั้งหมดที่คัดเอาไว้แล้วไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กาหนดเอาไว้ แล้วนาคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Independent sample, Ftest,One-way ANOVA สหสัม พัน ธ์อย่างง่ายแบบเพี ยร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณ แต่ละขั้น ตอน
(Stepwise Multiple Regression analysis)

ผลการวิจัย

1. ปั จจัยการบริห ารวิชาการ ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครู สังกัด สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่ความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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2. ปัจจัยการบริหารวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการ
ดารงตาแหน่ง อายุราชการ และขนาดโรงเรียนต่างกัน สรุปได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับ
มากโดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อปัจจัยการบริหารวิชาการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2.2 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
2.3 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ประสิท ธิผลการจัด การเรียนรู้ข องข้ าราชการครู สังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา
เขต 23 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก
โดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.5 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
23 ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
2.6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ รายด้านทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้ อ ยดั งนี้ ด้ า นการออกแบบและจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี (rxy2 = .931) ด้ า นการวัด และ
ประเมินผล (rxy3 = .918) ด้านการกาหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน (rxy1 = .909) ตามลาดับ
4. อานาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่นามาวิเคราะห์ จานวน 4 ด้าน พบว่าปัจจัยการบริหาร
วิชาการทุ ก ด้ านสามารถพยากรณ์ ประสิ ท ธิผ ลการจั ด การเรี ยนรู้ข องข้ าราชการครู สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .347 รองลงมาคือ
ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .283 ด้านการจัดการ
ทรัพ ยากรทางการศึ ก ษา และงบประมาณ (X3) มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยการพยากรณ์ เท่ ากั บ .156 ด้ านการ
อ านวยการ (X4) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยการพยากรณ์ เท่ า กั บ .130 ซึ่ งตั วแปรทั้ ง 4 ด้ านนี้ สามารถร่ว มกั น
พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ได้ร้อยละ 70.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ .253
5. แนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด การเรียนรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 4 ด้าน ดังนี้ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ได้แก่ การจัดระบบงานให้มี
ความชัดเจนและทันสมัย ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ งบประมาณ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนลงไปสู่กิจกรรมของผู้เรียนโดยตรง และด้านการอานวยการ ได้แก่ การบริหารเปิดโอกาสให้ครูมีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
1. สมมติฐานการวิจั ยข้อ ที่ 1 ที่ ว่า “ปั จจั ยการบริห ารวิชาการและประสิท ธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน” จากผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 23 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สู ง กว่ า สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารมี
ความสามารถในการบริหารงาน มีการส่งเสริมครูให้ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและสนับสนุนให้ครูมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ด้านการบริหารวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณที่ดีมีส่วนทาให้การดาเนินงานด้าน
การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอน
นารินทร์ ปั ททุ ม (2559, บทคั ดย่อ) ปัจจัยการบริห ารกับ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 พบว่าปัจจัยการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโดยรวม อยู่ในระดับ
2. สมมติฐานการวิจั ยข้อ ที่ 2 ที่ ว่า “ปั จจั ยการบริห ารวิชาการและประสิท ธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง อายุราชการ
และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกัน” จากผลการวิจัยพบว่า
2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
23 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่ใน
ระดับมากโดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อปัจจัยการบริหารวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารมี ห น้ า ที่ โดยตรงในการ
อานวยการและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารวิชาการ การจัดการงบประมาณ นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากรจึงมีความตระหนักและเน้นความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารวิชาการ และครูผู้สอนทาหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
23 ที่ มี อ ายุ ราชการต่ างกั น โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะ
กระบวนการในการพัฒนาครูและผู้บริหารในปัจจุบันสามารถทาได้ทั่วถึงเนื่องจากมีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซต์ เป็นต้น จึงสามารถ
กระจายความรู้ เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง นอกจากนี้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การให้ความสาคัญต่อสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลส่งผลให้มีการสร้างความตระหนักด้า นปัจจัยการบริหารวิชาการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างทั่วถึง
2.3 ปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกันสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการแบ่งกลุ่ม
งานบริหารที่เน้นการทางานเฉพาะกลุ่มงานโดยมีครูที่รับผิดชอบเฉพาะและไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ทาให้มีโอกาสใน
การพัฒ นางานในหน้ าที่ พิเศษ ในขณะที่โรงเรี ยนขนาดเล็กมีบุค ลากรจากั ดต้องให้ บุคลกรทาหน้ าที่ หลายอย่าง
อย่างไรก็ตามเป็นโอกาสที่ทาให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบัติงานได้หลากหลาย แต่ก็ทาให้โอกาสที่
จะพัฒนางานด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะนั้นโอกาสเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากรการศึ กษา
และงบประมาณยังมีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนส่งผลให้การอานวยการ โครงสร้างการบริหารวิชาการ
ทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิณ ม่วงทอง และ
คณะ (2555: 18) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่ งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
เช่น พฤติกรรมการบริหารของผู้นา ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน ปัจจัยคุณภาพชีวิตใน
การทางาน ปัจจัยการสื่อสาร และปัจจัยความผูกพันของครู และประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย
ทางการบริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึก ษา เขต 20 พบว่า ปัจ จัยทางการบริหารโรงเรีย น จาแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่
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ในระดับมาก โดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารทาหน้าที่หลักในการ
บริหารกลุ่มงานต่าง ๆ โอกาสในการจัดการเรียนรู้โดยตรงจึงเป็นไปได้ยากทาให้ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้แตกต่างจากครูซึ่งเป็นผูป้ ฏิบัตโิ ดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gereon (2013, บทคัดย่อ) ศึกษา
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู กับความสัมพันธ์ของครูและผู้บริหาร ซึ่งพบว่า ผู้บริหารควรให้
การสนับสนุนครูในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของครู เช่น ด้านการอ่านวารสาร มีความร่วมมือที่ดีกับ
ผู้ให้คาปรึกษา การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้วีดีทัศน์ ครูควรได้รับการสนับสนุนการบริหารในด้านใด และการบริหาร
ด้านใดที่เหมาะกับการนามาใช้ในโรงเรียน และประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า
ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียน สถานภาพการดารงตาแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.5 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ที่มี อายุราชการต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว้า
ราชการครู ในปั จ จุ บั น ได้ รั บ การอบรม และพั ฒ นาด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น นั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ค านึ งถึ ง
ความสามารถ เอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล อัตลักษณ์ ความถนัด บุคลิกภาพ ตลอดจนสังคมแวดล้อมของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน การที่ จะจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิท ธิผลได้นั้ นยังต้องคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560: 324) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เป็นการระบุ ให้ เห็ น
ชัดเจนว่า สิ่งสาคัญซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นั้นจะขาดไม่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2553: 7).การจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น ครูผู้สอนที่ดีทุกคนจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนรู้และ
การอบรมผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ
2.6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีจานวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กทา
ให้การจัดการเรียนรู้อาจไม่ทั่วถึง ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กครูต้องทางานพิเศษในหน้าที่หลายอย่าง ทาให้มีเวลาใน
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ลดลงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สานัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (2558: 31) กล่าวถึงการ วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม
การอภิปรายกระทู้ที่เป็นสาระสาคัญ มาตรฐานรายวิชากับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคาถามอยากรู้ มีการนาเสนอ
และสรุ ป ความเชื่ อ มโยงโดยครู ผู้ ส อนรายวิ ช า แจ้ งสาระที่ จ ะวั ด ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ พร้ อ มแจ้ ง
บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง และออกแบบกิจกรรมการตรวจสอบการเรียนรู้
3. สมมติ ฐ านการวิจั ย ข้ อ ที่ 3 ที่ ว่ า “ปั จ จั ยการบริห ารวิชาการกั บ ประสิ ท ธิผ ลการจั ด การเรีย นรู้ ข อง
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความสัมพันธ์กัน” จากผลการวิจัยพบว่า
ปัจ จัยการบริห ารวิชาการมีค วามสั มพั น ธ์ในทางบวกกับ ประสิท ธิผ ลการจั ดการเรีย นรู้ รายด้านทุ กด้ านอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ และงานวิจั ย ของ ประยงค์ ศรี โทมี (2561,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน กับประสิทธิผลการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า “มีปัจจัยการบริหารวิชาการอย่างน้อย 1 ตัว ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23” จากผลการวิจัย พบว่า
พบว่าปัจจัยการบริหารวิชาการทุกด้านสามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร
โรงเรียน จานวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ด้านภาวะผู้นา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารวิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมปัจจัยการ
บริหารวิชาการ ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหาร
วิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณ และด้านการอานวยการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารวิชาการที่มีอานาจพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
และงบประมาณ และด้านการอานวยการ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากร
บุ ค คล ครู และบุ ค ลากรการศึ ก ษา ซึ่ งมี ส่ ว นส าคั ญ ในการส่ งเสริม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรีย นรู้ข อง
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรให้การส่งเสริม
ได้แก่ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณ และด้านการ
อานวยการ
2.
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารวิชาการด้านอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ด้านเงินเดือนหรือสวัสดิการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการให้ขวัญและกาลังใจ
2. ควรศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ยวกับ ปั จจั ย การบริห ารวิชาการที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ล การจั ด การเรีย นรู้ข อง
ข้าราชการครู
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อให้มีความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
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