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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย การดํา เนิ น งานวิ ช าการ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดําเนิ นงานวิชาการ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดําเนิ นงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หาร จํานวน 14 คน ครู ผสู ้ อน จํานวน 321 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 140 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเอกชน จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย อยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด
เรี ยงตามลําดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัย
ด้านผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร (2) ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเอกชน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงตามลําดับมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร
และการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดหาและการใช้ส่ื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล และ (3)
ปัจจัยการดําเนินงานวิชาการมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
คําสํ าคัญ ปัจจัย ประสิ ทธิ ผล การดําเนินงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน
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Abstract
The purposes of this research were to study the level of academic performance factors, to study the effectiveness
of academic performance, and to analyze the relationship between academic performance factors and the
effectiveness of academic performance of private basic education schools in Nonthaburi province.
The research sample consisted of 14 administrators, 321 teachers, and 140 private basic education school
board members. The employed research instrument was a 5-scale rating questionnaire. Statistics employed for
data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation
coefficient.
The research findings were as follows: (1) the academic performance factors as a whole of private basic
education schools in Nonthaburi province was rated at the highest level; when specific factors were considered, it
was found that they were rated at the high to highest levels and could be ranked based on their rating means from
highest to lowest as follows: the teacher factor, the environment factor, the process factor, the learner factor, and
the administrator factor; (2) the overall effectiveness of academic performance of private basic education schools
in Nonthaburi province was rated at the highest level; when specific aspects of effectiveness were considered, they
could be ranked based on their rating means from highest to lowest as follows: the teacher development aspect, the
instruction aspect, the development of organizing learning resources aspect, the curriculum development and
implementation aspect, the acquisition and uses of instructional media aspect, and the measurement and evaluation
aspect; and (3) the academic performance factors correlated at the high level with the effectiveness of academic
performance of private basic education schools in Nonthaburi province.
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบนั มีความจําเป็ นอย่างยิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา เนื่ องจากการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การก้าวสู่ ยุคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงยังมีผขู ้ าดโอกาส
ทางการศึ กษาจํา นวนมาก และผลการพัฒ นาการศึ กษาโดยภาพรวมในด้านคุ ณภาพการศึ กษายังมี ปัญหาด้า น
คุณภาพการศึกษาซึ่ งยังไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ผูเ้ รี ยนขาดคุณลักษณะใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ไม่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งปั จจุบนั คุณภาพของการผลิตจากระบบการศึกษาอยู่ในระดับที่ยงั ไม่เป็ นที่ พอใจ ที่เป็ น
เช่ นนี้ เพราะระบบการศึ กษาของไทยยังไม่อยู่ในฐานะที่ จะสร้างคนที่ มีคุณภาพได้ หากประเทศไทยประสงค์จะ
พัฒนาคนให้มีปัญญา คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตจริ งเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนและปัญหาอื่นๆ และอยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ในสังคมโลก จําเป็ นต้องสร้างพื้นฐานด้วยพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549)
กระทรวงศึ กษาธิ การในฐานะหน่ วยงานหลักที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ภารกิ จอันสําคัญนี้ มี ภารกิ จและบทบาท
หน้าที่ เพื่ อเป้ าหมายการพัฒนาการศึ กษา โดยทําให้นักเรี ยนมี คุณภาพ โดยสิ่ งที่ มุ่งหวังนี้ จะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งเริ่ มที่
โรงเรี ยน นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา การบริ หารจัดการต้องยึดหลักการมีเอกภาพในด้านนโยบาย มีการ
กระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึ กษาโดยตรง และหลักสําคัญอีกอย่างหนึ่ งคื อ การมีส่วนร่ วม
ซึ่ งได้แก่ การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรเอกชน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
การมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองนักเรี ย น ตลอดจนการมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ต่ อการศึ กษาด้า นต่ า ง ๆ ซึ่ งกระทรวง
ศึ กษาธิ การ ได้กาํ หนดองค์ประกอบหลัก ของการปฏิ รูปการศึ กษาไว้ 4 ด้าน คื อ ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
ด้ า นหลั ก สู ตร ด้ า นวิ ช าชี พครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาและด้ า นระบบการบริ หารการจั ด การ
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542) นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งได้ดาํ เนิน
โครงการวิ จัย การปฏิ รู ปการศึ กษาในหลายประเทศที่ ประสบความสําเร็ จและนํามาเป็ นแม่ แ บบในการปฏิ รูป
การศึกษาของไทย (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2541, น.85) พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึ กษา เกิดจากปั จจัย
ภายในระบบเอง คือ คุณภาพครู หลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และ
การบริ ห ารจัด การ และอี ก ปั จ จัย หนึ่ ง คื อ ปั จ จัย ภายนอกระบบการศึ ก ษา ได้แ ก่ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบริ หารงานวิชาการ ถือเป็ นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึ กษา ซึ่ งถือเป็ นกระบวน
การดําเนิ นงานที่เกี่ ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามที่ กาํ หนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาผูเ้ รี ยน ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ( 2543, น.44-49) การบริ หารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น
โรงเรี ยนและสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสิ นใจมากขึ้น ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา ที่หวั หน้าสถานศึกษาและสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการบริ หารงานวิชาการ
โดยตรง ซึ่ งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่สถานศึกษาและสํานักงานฯ เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับตัว
อย่างมาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องรู ้ เข้าใจ และมีทกั ษะเกี่ยวกับการบริ หารวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่ องของการ
บริ หารหลักสู ตร และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้ น และโรงเรี ยนที่ ประสบความสําเร็ จในการบริ หารงาน
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วิชาการ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการทั้งทางด้านหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน ซึ่ งหมายความว่า ผูบ้ ริ หาร
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายต้องรู ้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการ
จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นอย่างดี จนสามารถนําไปดําเนิ นการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาที่เป็ นไปตามกรอบ
หลักสู ตรแกนกลาง และในขณะเดี ยวกันก็สนองความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
เหมาะสมซึ่ งถือว่าเป็ นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น เอกชนได้มีส่วนสําคัญในการให้บริ การศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของ
รัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่รัฐไม่สามารถจัดได้ และได้ดาํ เนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีสาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึ กษาธิ การ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรี ยนเอกชน ซึ่ งมีรากฐานเป็ นนิติบุคคลให้มีความอิสระ โดยมี
การกํากับติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน, 2551, น.79) โรงเรี ยนเอกชนเป็ นองค์กรหนึ่ งที่ ช่วยแบ่ งเบาภาระของรั ฐในการศึ กษา
เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความรู ้ ความสามารถทัดเทียม โรงเรี ยนภาครัฐ (เบญจพร อยูช่ ูชยั มงคล, 2548) สําหรับการ
จัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดนนทบุรีน้ นั มีสถานศึกษาที่มีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวนทั้งสิ้ น 14 โรงเรี ยน และมีนกั เรี ยนที่อยูใ่ นความดูแล จํานวนทั้งสิ้ น 2,353 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, 2554) ซึ่ งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนเอกชนใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ O-NET ของโรงเรี ยนเอกชน ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า ภาพรวมของผลสัม ฤทธิ์ ของโรงเรี ย นเอกชน ส่ ว นใหญ่ สู ง กว่ า ระดับ จังหวัด และ
ระดับประเทศ เช่น ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในรายวิชาภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการ
งานพื้นฐานอาชี พ แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสามารถจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการดําเนิ นงานทางวิชาการ ปรากฏผลการดําเนิ นงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ในหลายรายวิชา แต่ก็ยงั ไม่มากเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของโรงเรี ยนเอกชนในแต่ละโรงเรี ยนพบว่า ความ
แตกต่างทางด้านวิชาการไม่สูงมาก จากผลดังกล่าวโรงเรี ยนเอกชนควรปรับปรุ งในเรื่ องคุณภาพด้านวิชาการให้มี
ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น เพื่อที่จะปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้มี
คุณภาพสู งขึ้น ซึ่ งการบริ หารงานวิชาการ เป็ นงานที่สาํ คัญสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เนื่ องจากการบริ หารงาน
วิชาการ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมทุกชนิ ดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
ซึ่ งเป็ นจุ ด มุ่ งหมายหลักของสถานศึ กษา และเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความสํา เร็ จและความสามารถของผูบ้ ริ หาร การ
บริ หารงานวิชาการเป็ นกระบวนการบริ หารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
ตั้งแต่การกําหนดนโยบายการวางแผน การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน
เพื่อให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และจุดมุ่งหมายของการศึ กษา เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
(รุ่ งชัช ดาพร เวหะชาติ , 2550, น.29) ผูว้ ิ จัย จึ งเห็ นความสํา คัญในการศึ กษาความสั มพัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย การ
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ดําเนินงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้
ผลการวิจยั ที่ได้รับจะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่ งผล
ให้เ กิ ด การพัฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการดํา เนิ น งานของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน รวมทั้ง คุ ณ ภาพของนัก เรี ยนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย การดํา เนิ น งานวิ ช าการกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา ประกอบด้วยแนวคิด
ย่อยดังนี้
1. ปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านกระบวนการ
2 .ประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การนําหลักสู ตรไปใช้ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการจัดหาและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาการ
จัดแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการวัดและประเมินผล
ซึ่ งสรุ ปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย และ ประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการ ดังแสดงในภาพที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยการดําเนินงานวิชาการ
ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร
ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน
ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยด้านกระบวนการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประสิทธิผลการดําเนินงานวิชาการ
ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช้
ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านการจัดหาและการใช้สื่อการเรี ยน
การสอน
ด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการวัดและประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตามขั้นตอนซึ่ งได้นาํ เสนอเรี ยง
ตามลําดับหัวข้อ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ 1) ผูบ้ ริ ห าร จํา นวน 14 คน ศึ ก ษาจากประชากรทั้งหมด
2) ครู ผสู ้ อน จํานวน 1,959 คน และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 226 คน รวมทั้งสิ้ น 2,199 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and
Korgan, 1970, pp.608-609) ได้กลุ่มตัวอย่าง ครู ผสู ้ อนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 475 คน จากนั้นสุ่ ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกเป็ น ครู ผสู ้ อน จํานวน 321 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 140 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 475 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือการวิจัย เพื่อวัดระดับปั จจัยและประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และการดํารงตําแหน่ง
ตอนที่ 2 ปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่ า (Rating Scale) ประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นผูบ้ ริ ห าร ด้า นครู ผูส้ อน ด้า นผูเ้ รี ย น ด้า น
สภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ
ตอนที่ 3 ประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี เป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน ด้านการพัฒนาหลักสู ตร
และการนําหลักสู ตรไปใช้ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการจัดหาและการใช้สื่ อการเรี ย นการสอน ด้านการ
พัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการวัดและประเมินผล
2.2 ขั้นตอนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือเพือ่ เก็บรวบรวมข้ อมูล
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ขั้นที่ 1 ศึ กษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจนได้ความคิดรวบยอดมาเป็ นตัวแปรของการวิจยั ใช้
นิยามกําหนดเป็ นประเด็นคําถาม ซึ่ งในขั้นนี้ได้รับคําแนะนําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
และนํามาปรับปรุ งเพื่อความเหมาะสม โดยพิจารณาค่า Index of Item Objective Congruence (IOC) รายข้อ ตั้งแต่
0.60 -1.00 ขึ้นไป และนําไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
ขั้นที่ 3 ปรั บแก้ไขเครื่ องมื อตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try out) กับผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 ฉบับ เพื่อหาค่า
ความเที่ ย ง (reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิ เ คราะห์ ค่ า สัมประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า(Alpha Coefficient) ได้ค่ า
เท่ากับ 0.932
ขั้น ที่ 5 นํา ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เสนออาจารย์ที่ ป รึ กษา เพื่ อ ขอข้อ เสนอแนะ และนํา ไปจัด ทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูว้ ิจยั บันทึ กเสนอให้สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ออกหนังสื อขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามถึง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
3.2 ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามด้วยตัวเองเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูบ้ ริ หาร
ครู ผูส้ อน และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุ รี และขอความอนุ เคราะห์การตอบ
แบบสอบถามและส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั โดยผูว้ ิจยั กําหนดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนภายใน 30 วัน
3.3 ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับคื น จากนั้นตรวจสอบความความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคื นจํานวน 450 ฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้ น 475 ฉบับ คิ ดเป็ นร้ อยละ
94.74
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการดําเนินงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
66.44 เป็ นเพศชาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.56 โดยส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 80.67
รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสู งกว่า คิดเป็ นร้อยละ 19.33 และ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
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ทํางานอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.11 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ทาํ งาน 30 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
31.33 ตามลําดับ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ระดับ ปั จจัย การดํา เนิ นงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานเอกชน จังหวัด นนทบุ รี พบว่า ใน
ภาพรวม ระดับปัจจัยการดําเนิ นงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก
โดยค่ า เฉลี่ ย เรี ย งตามลํา ดับ มากไปหาน้อ ย ดังนี้ ปั จจัย ด้า นครู ผูส้ อน ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ปั จจัย ด้า น
กระบวนการ ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน และปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มพบว่า
1.1 ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่า โดยภาพรวมปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการที่ อยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แก่
ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่ วนปั จจัยที่ อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ
1.2 ครู ผสู ้ อนมีความเห็นว่า โดยภาพรวมปัจจัยการดําเนินงานวิชาการอยูใ่ นระดับมากทุกปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปัจจัยด้านครู ผสู ้ อน ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านกระบวนการ
1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นว่า โดยภาพรวมปัจจัยการดําเนิ นงานวิชาการที่
อยู่ในระดับ มากที่ สุด ได้แ ก่ ปั จจัย ด้า นครู ผูส้ อน ปั จจัย ด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อม และปั จจัย ด้าน
กระบวนการ ส่ วนปัจจัยที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร
2. ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดย
ภาพรวมประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่ สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เรี ยง
ตามลําดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสู ตรไปใช้ ด้านการจัดหาและการใช้ส่ื อการเรี ยนการสอน และด้านการวัด
และประเมินผล ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มพบว่า
ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า โดยภาพรวมประสิ ทธิ ผลการดําเนินงาน
วิชาการอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสู ตร
ไปใช้ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการจัดหาและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
และด้านการวัดและประเมินผล
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยการดําเนินงานวิชาการมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ
ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายปัจจัยพบว่า
3.1 ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ในภาพรวม มี ความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
วิชาการ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการ
ดํา เนิ น งานวิ ช าการ ใน ด้า นการพัฒ นาครู ผู ้ส อน และด้า นการจัด หาและการใช้สื่ อ การเรี ยนการสอน มี
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ความสัมพันธ์ในระดับน้อยที่สุดกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการเรี ยนการสอน
3.2 ปัจจัยด้านครู ผสู ้ อน ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
วิชาการและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าปั จจัยด้านครู ผูส้ อน มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นงานวิชาการ ได้แก่ ด้านการจัดหาและการใช้ส่ื อการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน และด้านการวัด
และประเมินผล มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ในด้านการเรี ยนการสอน
และด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้
3.3 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
วิชาการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนินงานวิชาการ ใน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการเรี ยนการสอน
มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ในด้านการจัดหาการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้และด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน
3.4 ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ในภาพรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในระดับ น้อ ยกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดําเนิ นงานวิชาการ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
กับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการในด้านการเรี ยนการสอน มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นงานวิชาการในด้า นการพัฒ นาครู ผูส้ อน ด้านการจัดหาและการใช้สื่ อการเรี ย นการสอน และด้านการ
พัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการในด้านการวัดและ
ประเมิ นผล และมี ความสัมพันธ์ใ นระดับน้อยที่ สุด กับประสิ ทธิ ผ ลการดําเนิ นงานวิชาการ ในด้านการพัฒ นา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้
3.5 ปั จจัย ด้า นกระบวนการ ในภาพรวมมี ค วามสัมพันธ์ ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนินงานวิชาการ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
กับประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาครู ผสู ้ อน และด้านการเรี ยนการสอน และมีความสัมพันธ์
ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ใน ด้านการจัดหาและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ด้านการ
พัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผล
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั พบประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัด
นนทบุรี ด้านครู ผสู ้ อน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึ กษา
ที่มองเห็นว่า ภาพรวมประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการที่อยู่ในระดับมากที่ สุด คือ ด้านการพัฒนาตัวครู ผสู ้ อน
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นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังแสดงว่า ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัด
นนทบุ รี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิ จารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มี ความเห็ นสอดคล้องไป
ในทางเดียวกัน คือ มีความเห็นว่าประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ครู ผสู ้ อน
การที่ นัก เรี ยนจะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง หรื อตํ่า มากน้อ ยเพี ย งใดขึ้ นอยู่ กับ วิ ธี ก ารสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของครู เพราะครู มีบทบาทโดยตรงในการพัฒ นาคุ ณภาพของผูเ้ รี ย น เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึ กษา ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543, น.133) กล่าวว่า การพัฒนาครู ผสู ้ อน เน้นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู ้ ความชํานาญ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม ความสามารถของครู ผสู ้ อนตลอดจนให้แนวความคิดใหม่ใน
การปฎิ บตั ิ งาน เพื่ อให้บุคลากรมี คุณภาพดี ข้ ึ น และส่ งผลให้สถานศึ กษามี ผลผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น การ
พัฒนาบุคลากรเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฎิ บตั ิ งานของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรที่มี
หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพื่ อให้การจัดการเรี ยนรู ้แก่ ผูเ้ รี ยนมี คุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้อ งกับ การศึ กษาในปั จจุ บัน ซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ วและตลอดเวลาในยุค ของโลกาภิ ว ตั น์
เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2550) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนของครู น้ นั ครู จาํ เป็ นต้องมีการสอนที่ มีประสิ ทธิ ผลในด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริ ง ซึ่ งสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2552, น.24-25) กล่าวว่า ครู ตอ้ งจัดเตรี ยมและใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดการใช้สื่อการสอนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิจยั
ในชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ครู ศึกษาค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างเป็ นระบบ ควบคู่กบั การจัดการเรี ยนการสอน โดยที่ ครู จะวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักเรี ยน
วางแผน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนานักเรี ยน เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสรุ ปผลการพัฒนาที่ได้ทาํ การศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เตือนใจ อินทรี ย ์ (2553) ที่ช้ ี ให้เห็นถึงผล
ของการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนหลังจากครู ใช้การแก้ปัญหาโดยวิจยั ในชั้นเรี ยนแล้ว มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการทําวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของครู สามารถแก้ปัญหาของนักเรี ยนได้
สิ่ งที่เป็ นประเด็นข้อสังเกตสําหรับงานวิจยั ฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนิ นงานพัฒนาสถานศึกษาเป็ นการ
พัฒนาในสถานศึกษาสังกัดเอกชน ซึ่ งการดําเนิ นงานในลักษณะดังกล่าวอาจต้องพิจารณาถึงความพึงพอใจในการ
ปฏิ บัติ ง านของครู ป ระกอบไปด้ว ย ซึ่ งจากงานวิ จัย ของ มณฑาทิ พ ย์ ฤทธิ ม งคล (2553) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งานของครู สังกัดองค์การบริ หารส่ วน จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านการเลื่อน
ตําแหน่ง ด้านผูร้ ่ วมงาน ด้านการนิ เทศ และด้านค่าจ้าง รวมทั้งประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หาร
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ส่ วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการบรรลุ
เป้ าหมาย ด้านการปรับตัวของโรงเรี ยน ด้านการทํางานเป็ นที ม และด้านการบูรณาการในการทํางาน และข้อ
สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งจากการวิจยั ดังกล่าว
แสดงว่า เมื่อครู มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานย่อมส่ งผลถึงประสิ ทธิ ผลในการทํางาน ดังนั้น การที่จะพัฒนา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ควรเน้นที่การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อน
ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะการทํา ให้ค รู ผูส้ อน เกิ ด ความคิ ด ใหม่ ได้รั บ การพัฒ นาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพิ่ มพู น
ประสบการณ์วิชาชีพในรู ปแบบวิธีการต่างๆ จะทําให้ครู ผสู ้ อนสามารถก้าวทันกับการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ และนําไปสู่
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนที่มีผลระยะยาว และที่สาํ คัญไม่แพ้กนั คือ ความพึงพอใจของครู ในการปฏิบตั ิงาน
2. ภาพรวมปั จ จัย การดํา เนิ น งานวิ ช าการในความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห าร ซึ่ งมี ค วามเห็ น ว่ า ปั จ จัย การ
ดําเนินงานวิชาการที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนที่
มีความเห็นว่า ปัจจัยการดําเนินงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร
จากการศึกษาเอกสารถึงภารกิ จหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีหน้าที่ ดูแล
รับผิดชอบการดําเนิ นงานภายในสถานศึกษา ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามภารกิจที่สังคมคาดหวัง ภารกิจหลัก
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ การจัดการเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2550, น.31-33) และงานวิจยั หลายฉบับได้กล่าวตรงกันว่า โรงเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ผลงานวิชาการสู งสุ ดเป็ นโรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารให้ความสําคัญกับงานวิชาการ เช่น งานวิจยั ของ ขวัญใจ เกตุ
อุดม (2554) ที่ ได้ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่า งพฤติ กรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผ ลของ
โรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีพฤติกรรมผูน้ าํ เน้นงาน พฤติกรรม
ผูน้ าํ ที่ เน้นการเปลี่ ยนแปลง และพฤติ กรรมผูน้ าํ ที่ เน้นความสัมพันธ์ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในการ
ปรั บเปลี่ ยนและพัฒนาโรงเรี ยน ผลในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน ผลของการผลิ ตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง และผลการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัฐพงศ์ จารุ ทรัพย์
สดใส (2554) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานทางบวก ซึ่ งคุณลักษณะผูน้ าํ ได้แก่ ด้านการเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ ด้านการปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง ด้านการมีความเชื่ อว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่
สําคัญหรื อองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ด้านการสื่ อสารและการเป็ นนักฟังที่ดี และด้านการใช้หลักการบริ หารความเสี่ ยง
ส่ วนการบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ ด้านการวัดผลประเมิ นผลและเปรี ยบเที ยบโอนผลการเรี ยน ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันอื่นที่ จดั การศึกษา ด้านการนิ เทศการศึกษา
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ด้านการแนะแนวการศึ กษา ด้านการประสานความร่ วมมื อในการพัฒ นาวิชาการกับสถานศึ กษาอื่ น ด้านการ
ส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการแก่ชุมชน และด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ชัยมงคล ขัตติยะราช (2550, น.114) ได้ทาํ การศึกษาระดับปฏิบตั ิการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดกรมสามัญศึ กษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี พบว่า บทบาทการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ด้านการวางแผนงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารที่จะประสบผลสําเร็ จทางการบริ หารงานวิชาการต้องเป็ นผูน้ าํ วิชาการ ต้องสามารถ
พัฒนาด้านหลักสูตรและนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปดําเนินการอย่างมีคุณภาพ จันทรานี สงวนนาม (2545, น.146)
ได้กล่าวถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆที่กาํ หนดไว้
ในหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้เดิมที่ควรจะต้องนํามาจัดให้เป็ นระบบ และมีการกําหนดมาตรฐาน การเรี ยนรู ้เป็ น
รายวิชาและช่วงชั้น โดยการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่ งสถานศึกษาจะต้อง
จัดทําสาระการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของชุมชน และสังคม ตลอดจนต้องคํานึ งถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดทําคําอธิ บายรายวิชา ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตจริ งในชุมชน แทน
การเรี ยนรู ้ จริ งจากสิ่ งที่ ไกลตัว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีท้ งั สิ้ น 8 กลุ่มสาระ ที่ สถานศึ กษาจะต้องใช้เป็ นหลักเพื่อ
เสริ มสร้างพื้นฐานการคิด การเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ ศักยภาพพื้นฐาน
ในการคิ ด การทํางาน และการพัฒนาตนเอง ซึ่ ง มงคล สุ วรรณกล่อม (2552) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารหลักสู ตร
สถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 พบว่าการบริ หารหลักสู ตร
สถานศึ กษาของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาได้มีการดําเนิ นการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึ กษา การกําหนด
แผนการบริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษา และด้านการนิ เทศ กํากับติดตามผลการดําเนิ นการบริ หารจัดการ
หลักสู ตร และผลงานวิจยั ของ มธุ รสร กวางทอง (2551) ได้นาํ เสนอผลการศึ กษาการดําเนิ นงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในศูนย์พฒั นาคุ ณภาพการศึ กษาแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่ที่พบว่า ผูบ้ ริ หาร
วางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร กําหนดตารางสอนที่สอดคล้องกับเวลาเรี ยน ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สนับสนุนให้ครู สร้างแผนการสอน ติดตามให้ครู ได้ดาํ เนิ นการตามแผนการสอน
สนับสนุนให้ครู มีการซ่ อมเสริ ม และปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ซึ่ งสิ่ งสําคัญในการบริ หารงานวิชาการที่ผบู ้ ริ หาร
ต้องให้ความสําคัญ คือ แนวคิดทางการบริ หารแนวใหม่ ที่สามารถนํามาปรับใช้ให้การบริ หารงานวิชาการประสบ
ความสําเร็ จ และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล มีหลายแนวคิด อาทิ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน การกระจายอํานาจ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
3. ผลการวิจยั ยังระบุ ว่า ปั จจัยการดําเนิ นงานวิชาการมี ความสัมพันธ์ในระดับมากกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนินงานวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมปัจจัยด้านผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผล
การดําเนินงานวิชาการด้านการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการเรี ยนการสอน
การที่ จะพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ศตวรรษที่ 21 ที่ มุ่งเน้นให้คนลดการเรี ยนรู ้ ทางด้านวิชาการลงแต่ ไปเพิ่ ม การ
พัฒนาทักษะต่ างๆ มากขึ้ น ทั้งด้านความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการ
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แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สิ่ งสําคัญยิ่งที่สถานศึ กษา
ต้องให้ความตระหนัก คือ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในสถานศึ กษาที่จะก่อประโยชน์ต่อกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพจากประสบการณ์ตรงซึ่ งสัมผัสและจับต้องได้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
และสาระที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา จะมุ่งเน้นไปที่การจัดให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายในรู ปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรี ยน ดังนั้น โรงเรี ยนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
ให้มีความพร้ อมสําหรั บการจัดการเรี ยนรู ้ พร้ อมทั้งประสานจัดการเกี่ ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยนด้วย
งานวิจยั ของ ภัครภรณ์ มานิตย์ (2550) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเทศบาลดอก
เงิน จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนทุกคนได้ร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการเข้ากับบทเรี ยนและกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ครู ส่วนมากได้เชิ ญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู ้ กบั นักเรี ยน หรื อนํานักเรี ยนออกไปเรี ย นรู ้ กบั
วิทยากรที่ เป็ นครู ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในชุ มชน เนื่ องด้วยบุคคลที่ มาเป็ นวิทยากรนั้น เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชํานาญ
เฉพาะด้าน ทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิจริ ง ได้รับประสบการณ์ตรงและนําความรู ้ที่ได้มาปรับใช้
ในชีวิตประจําวันของตนเอง เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ เบญจวรรณ ระตา (2551) ที่ได้ศึกษาการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้
ของกลุ่มโรงเรี ยนโป่ งสา จังหวัดแม่ฮองสอน พบว่า ในการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ ได้มีการวางแผนการใช้แ หล่ง
เรี ยนรู ้ ภายในสถานศึกษา สํารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ อีกทั้งกําหนด ครู ผรู ้ ับผิดชอบด้านแหล่งเรี ยนรู ้ส่วนที่ ไม่มีการจัดการ คื อ จัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็ นค่าตอบแทน วิทยากรท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการวางแผนการใช้แ หล่ง
เรี ยนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอุดหนุ นด้านงบประมาณ สําหรับปั ญหาในการจัดการแหล่ง
เรี ยนรู ้ คือ ขาดงบประมาณในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้และกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในสถานศึกษา
และชุ มชนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนและชุ มชน นอกจากนี้ มาลัย อองละออ (2550 ) ได้ศึกษา
เรื่ อง การเรี ยนรู ้กระบวนการผลิตจากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางปั ญญา 3 ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้เรื่ องกระบวนการผลิตจากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นโดยใช้ปัญญา 3 หลัง การเรี ยนรู ้สูงกว่า
ก่อนการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู ้เรื่ องกระบวนการผลิต
จากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการปัญญา 3 นักเรี ยนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ ประโยชน์จากการ
ไปทัศนศึ กษา สนุ กกับการเรี ยนรู ้ ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ การชิ ม การดมกลิ่ น และการลงมื อปฏิ บตั ิ ใน
สถานการณ์จริ งกับวิทยากร
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ที่เห็นเด่นชัดคือ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับประสิ ทธิ ผลการ
ดําเนิ นงานวิชาการ ด้านการจัดหาและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ดังนั้นจําเป็ นต้องมีกระบวนการใช้สื่อต่างๆให้
ควบคู่กนั ไป เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล ผูเ้ รี ยนจะได้มีความรู ้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รู ้ลึก รู ้จริ ง และ
นําไปปรับใช้ในการเรี ยนรู ้ การนําเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ งานวิจยั ของ นิ ยดา กรโกวิท (2551) พบว่า ผูบ้ ริ หาร
ได้มีการจัดหาสื่ อการสอน กระตุน้ ให้ครู มีส่วนร่ วมในการจัดทําสื่ อการสอน ใช้สื่อเหมาะสมกับเนื้ อหาสาระการ
สอน เชิ ญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู ้นกั เรี ยน และใช้สื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เช่นเดียวกับงานวิจยั
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ของ ปราโมทย์ ธิ ศรี (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนิ นงานวิชาการของโรงเรี ยนชนเผ่าศูนย์พฒั นาคุณภาพ
การศึกษาแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า การดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนชนเผ่าศูนย์พฒั นา
คุณภาพการศึกษาแม่นาวาง ในด้านสื่ อ และนวัตกรรมการศึ กษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า มีการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ใช้สื่อการสอนธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างสื่ อการ
สอน ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ผลการวิ จัยในด้านปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมที่ สัมพันธ์ กับประสิ ทธิ ผ ลการดําเนิ นงานวิ ชาการของ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเอกชน จัง หวัด นนทบุ รี อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ตามความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารและ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เห็นว่า ภาพรวมประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานวิชาการที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั อารมณ์ความรู ้สึก และพฤติกรรมของ
บุคคลเมื่ออยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม สภาพแวดล้อมทางสังคมในสถานศึกษาที่สาํ คัญ ได้แก่ บรรยากาศการบริ หาร และ
บรรยากาศการปฎิบตั ิงานบรรยากาศการเรี ยนการสอน และบรรยากาศการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา
ถ้ามีการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีเหมาะสมจะช่วยให้นกั เรี ยนนักศึกษา ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง
ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมกันอย่างราบรื่ นเป็ นสุ ข มีขวัญ กําลังใจ ในการทํางานการเรี ยนการสอน การดําเนินการกิจกรรมต่างๆ
จะส่ งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลสําเร็ จยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึงการ
บริ หารสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นอย่างดี สิ ริวรรณ ศรี พหล (2537, น.35) ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อม
ด้า นการเรี ย นการสอน หมายถึ ง ปั จจัย ที่ มีส่ วนสนับสนุ นบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ย นในห้องเรี ยน หรื อ
บรรยากาศในห้องเรี ยน ที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ได้แก่ หลักสู ตร สื่ อการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และการวัดประเมินผลสภาพแวดล้อมด้านการเรี ยนการสอน เป็ นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้เฉพาะสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน หรื อบรรยากาศในห้องเรี ยน ถ้าบรรยากาศในห้องเรี ยนดี จะมีส่วน
ในการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ตรงกันข้าม ถ้าบรรยากาศของห้องเรี ยนไม่ดี จะทําให้สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตํ่า การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรี ยนการสอน จึงมีความสําคัญ และถือว่าครู มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดสภาพแวดล้อมเหล่านี้นอกเหนือจากการสอน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การที่ จะทําให้สถานศึกษามีประสิ ทธิ ผลด้านวิชาการในระดับสู ง สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนิ นงานวิชาการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการพัฒนาครู ผูส้ อน และปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารที่ อ ยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่ อ
เพิ่ มพูนความรู ้ ความชํานาญ ทักษะ เจตคติ ค่ านิ ยม ตลอดจนให้แนวความคิ ดใหม่ในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีคุณภาพดีข้ ึน และส่ งผลให้สถานศึกษามีผลผลิตและประสิ ทธิ ภาพสูงขึ้น
1.2 ครู ผสู ้ อนต้องให้ความสําคัญกับการใช้สื่อการเรี ยนการสอนและการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้
ให้ครบทุกสาระการเรี ยนรู ้ เพราะการใช้สื่อการเรี ยนการสอนและการพัฒนาการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะ
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ช่วยให้ครู ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการให้นกั เรี ยนใช้ส่ื อที่เป็ นของ
จริ งและได้ปฎิบตั ิจริ ง
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ชุ มชน และสถานศึ กษาควรกําหนดสร้าง
ความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นความสําคัญของการสนับสนุ นบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนที่ มีอิทธิ พลต่อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอื่นๆกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ
เช่น ด้านการส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หรื อด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานวิชาการ ในแต่ละ
ด้านย่อย เช่น ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และปั จจัยด้าน
กระบวนการ
2.3 ควรมี การศึ กษาเปรี ย บเที ย บถึ งความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย กับ ประสิ ทธิ ผ ลการดํา เนิ น งาน
วิชาการระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน เพื่อนําข้อค้นพบที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุ งปัจจัยต่างๆ และ
เป็ นข้อมูลในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
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