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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา .ตามความ
คิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.3.2) ศึกษาประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต.3.3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.3.ประชากร.ได้แก่.ครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน.2.544.คน.ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie.and.Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 335 คนจากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified.Random.Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษาแล้ว
ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple.Random.Sampling) โดยการจับสลาก.เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ.เท่ากับ..884.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า.1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา .ตามความคิดเห็นของครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต .3.โดยภาพรวม .อยู่ ในระดับมาก 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา.เขต.3.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.3) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา.เขต.3.โดยภาพรวม.มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ประสิทธิผลของสถานศึกษา,ความคิดเห็นของครู 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the academic administration of 
school as perceived by school teachers under The Songkhla Primary Educational Service 
Area Office 3 2) to study the school effectiveness as perceived by school teachers under 
The Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 3) to study the relationship 
between academic administration and the effectiveness of school as perceived by 
school teachers under The Songkhla Primary Educational Service Area Office 3. The 
population was 2,544 teachers under the Songkhla Primary Educational Service Area 
Office 3 in academic year 2017. The sample size was calculated using the Krejcie and 
Morgan tables. 335 samples.Using stratified random sampling and simple random 
sampling. The research tool was questionnaires, with the reliability was .884. The data 
was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient. 
 The results of the research found that: 1) the academic administration of school 
administrators as perceived by school teachers under The  Songkhla Primary Educational 
Service Area Office 3 was at high level in overall. 2) the school effectiveness as perceived 
by school teachers under The Songkhla Primary Educational Service Area Office 3  was at 
high level in overall. 3) the academic administration of school administrator and school 
effectiveness as perceived by school teachers under The Songkhla Primary Educational 
Service Area Office 3 had a positive relationship at a moderate level at the .01 level of 
significance. 
Keywords: Academic administration, the school effectiveness, Teachers' Opinion 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.พุทธศักราช.2560.ในมาตรา.54.รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง .ๆ.รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต .และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ.โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ.ก ากับ.ส่งเสริม.และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล .มีการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ.การศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี.มีวินัย.ภูมิใจในชาติ.สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน.และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว.ชุมชน.สังคม.และประเทศชาติ 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 2560 : 14) 
 การบริหารวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ.มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ประสบความส าเร็จและออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเป็นหลัก.เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ .การวัดและประเมินผลและการนิเทศ
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การศึกษา ซึ่งต้องมีการวางแผนร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วางไว้ ( โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ , 
2553 : 4) 
 ประสิทธิพลของสถานศึกษา เป็นความส าเร็จของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ .โดยอาศัยความรู้ .ความสามารถ.และประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ ในการตัดสินใจว่าการบริหารงานในสถานศึกษาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษา.พิจารณาจากความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างานของครู.ความสามารถในการใช้สื่อ.นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก (พิมพรรณ สุริโย. 2552 : 27) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 3.เป็นหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ
ก ากับดูแลการจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามพระราชพระบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ.พ.ศ..2542.ครอบคลุมพ้ืนที่.5.อ าเภอ.ในจังหวัดสงขลา.ได้แก่.อ าเภอนาทวี.อ าเภอเทพา.อ าเภอ
สะบ้าย้อย.อ าเภอจะนะ.และอ าเภอสะเดา.ซึ่งมีโรงเรียนของรัฐทั้งหมด.194.โรง.แม้ว่า.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.3.มีการก าหนดจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา .แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ของผู้เรียน.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.6.ปีการศึกษา.2559.มีค่าเฉลี่ยใน.5.กลุ่มสาระลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา.2558.มี.คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ.39.85   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่างานบริหารวิชาการเป็นงานหลักและส าคัญที่สุด .ที่จะน า
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา.สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ .ต้องมีการบริหารงาน
วิชาการให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  บทความวิจัยนี้.เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการวิจัย.เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.มีวัตถุประสงค์.เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา .และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
  1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.อยู่ในระดับมาก 
  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา .ตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.อยู่ในระดับมาก 
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 3. การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

  
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 1. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

ปรียาพร.วงศ์อนุตโรจน์ (2553.:.12) ได้ให้ความหมายว่า.การบริหารงานวิชาการ.หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่
การก าหนดนโยบายการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน .ตลอดจนการประเมินผลการสอน
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา .เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน  

กันตพัฒน์ .มณฑา (2554. :.17) ได้ให้ความหมายว่า .การบริหารงานวิชาการ .หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน .ตลอดจนการ
ประเมินผลให้ดีขึ้น.เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร.และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

สรุปได้ว่า.การบริหารงานวิชาการ.หมายถึง.การบริหารจัดการในด้านกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพตาม
หลักสูตร 

2. ความหมายของประสิทธิผล 
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ใ(2551.:.36).กล่าวถึง.ประสิทธิผลของสถานศึกษา.หมายถึง ความสามารถ

ขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ซึ่งทั้ง
ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่
เกิดข้ึน และองค์การส่วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ 

ฮอย และ เฟอร์กูสัน (Hoy and Furguson. 1985 อ้างถึงใน ยุกตนันท์.หวานฉ่ า. 2555.:.5 - 9) 
เห็นในท านองเดียวกันว่าประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง.ความ
ใฝ่รู้.รักการอ่าน.แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน .ความสามารถในการใช้สื่อ .นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ครูอาจารย์ได้ 
 สรุปได้ว่า.ประสิทธิผลของสถานศึกษา.หมายถึง สถานศึกษาที่มีความสามารถในการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ .และสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงที่บูรณาการ
ผสมผสานคงสภาพขององค์การให้เกิดความพึงพอใจและผลส าเร็จของการท างานให้องค์การเกิดประโยชน์
สูงสุดโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก.ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก .และ
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนจนท าให้เกิดความพอใจในการท างาน.ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผล
ในภาพรวมทั้งระบบ 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    กรุณา บุญแก้ว (2552.:.117) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอวังสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

กันทิมา.ชัยอุดมใ(2556.:.202)ใศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติ
กรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา .สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี.เขต 3 พบว่า ความสามารถในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

4. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา .เขต.3.ผู้วิจัยสังเคราะห์
แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ .ได้แก่.กมล.ภู่ประเสริฐใ(2547.:.8-
12),จันทรานี สงวนนามใ(2551.:.152),ใส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใ(2552.:.9),ใปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553.:.3-4),ใจิติมา วรรณศรี (2557.:.6),ใจารุณี.เก้าเอ้ียนใ(2557.:.12)ใและรุ่งชัชดา
พร  เวหะชาติใ(2557ก.:.15-16)ใประกอบด้วย.4.ด้าน.1)ใการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.2)ใการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้.3)ใการวัดและประเมินผล.4)ใการนิเทศการศึกษา และประสิทธิพลของสถานศึกษา 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ.ฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy.and.Feruson.1985 อ้างถึงใน.ยุกตนันท์.หวานฉ่ า.2555.:.5-9) 
ประกอบด้วย.5.ด้าน.1) ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 2) ความพึงพอใจใน
การท างานของครู 3) ความสามารถในการใช้สื่อ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู4) ความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5)ใความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ
ทั้งภายในและภายนอกดังนี้ 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 4  ด้าน 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดและประเมินผล 
4. การนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 

ประสิทธิพลของสถานศึกษา 5 ด้าน 

1. ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน 
2. ความพึงพอใจในการท างานของครู 
3. ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู 
4. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ประชากรใน
การศึกษาในครั้งนี้.คือ.ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3 
จ านวนทั้งสิ้น.2,544.คน.และกลุ่มตัวอย่าง.คือ.ครใูนสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา.เขต.3.จ านวน.335.คน.โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970 : 608-609) และได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 324 ฉบับ.คิดเป็นร้อยละ.96.72.ท าการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifed Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา.แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก.เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา.โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น.3.ตอน.คือ.ตอนที่.1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว.ได้แก่.เพศ.อายุ.ระดับ
การศึกษา.ประสบการณ์การท างาน.และขนาดของสถานศึกษา.ตอนที่.2.แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ตอนที่.3.แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็น
ของคร.ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   
 การวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป .โดยในตอนที่ .1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนตัว.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ.ตอนที่.2.แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ตอนที่.3.แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ตอนที่ 4 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวทางของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553 : 316) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สรุปผลได้ดังนี้  
 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.ผลการศึกษาพบว่า.การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 
3.ภาพรวมอยู่ในระดับมาก.และรายด้านภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน.ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือ การ
พัฒนาหลักสูตร.และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  2. การศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.พบว่า.ประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1154 

 

และภายนอก.มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.และความใฝ่รู้.รักการอ่าน.แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.พบว่า.ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต.3.โดยภาพรวม.มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง .อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .567  
    
สรุปและอภิปรายผล 
  1. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  
   1.1.การพัฒนาหลักสูตร.พบว่า.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการก าหนดเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตรและ
เวลาเรียน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญ
กับการบริหารหลักสูตร มีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสม เพ่ือ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้ ผู้ เรียนได้รับมวล
ประสบการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีขั้นตอนการ
วางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้การเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง.ๆ.รวมถึงการควบคุมก ากับดูแล.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง เส็งดอนไพร(2554 : 167) 
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง.จังหวัด
สมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ.ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการบันทึกการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูให้นักเรียนท าโครงงานโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมี
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้ความส าคัญและสรรหากระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้น าพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ครูให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นการ เรียนรู้คู่
คุณธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตพัฒน์  มณฑา(2554 : 106) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนะการสอนของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ราชบุรี พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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   1.3.การวัดและประเมินผล.พบว่า.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.พ.ศ.2551.และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม.การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน.ส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงสภาพการเรียน
การสอนและสนับสนุนให้มีการเก็บรักษาและควบคุมแบบทดสอบมาตรฐานไว้เป็นคลังข้อสอบซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา.แจ่มกังวาน.(2554 : 92).ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 
ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  
   1.4.การนิเทศการศึกษา.พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษา.และผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การบันทึกการนิเทศเพ่ือการประเมิน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายการ
นิเทศภายในโรงเรียน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการนิเทศการศึกษา มีการประชุมร่วมกับครูเพ่ือก าหนดตารางการนิเทศร่วมกัน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และผู้บริหาร
ทุม่เทเวลาในการท างานทุกครั้งที่มีกิจกรรมการนิเทศ มีการนิเทศโยการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน
การสอนก และควบคุมการด าเนินการนิเทศให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนติตามตรวจสอบและประเมินงาน
ที่ครูได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล สุขทนารักษ์(2554 : 113) 
ศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
เขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี.เขต.1 พบว่า ด้านการ
นิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. .ประสิทธิผลของสถานศึกษา.ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
   2.1 ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน.พบว่า.โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า.ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือ.นักเรียนมีการแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ.จากแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ.และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด.คือ.นักเรียนสามารถ
ใช้อนิเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล.การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ.พฤติกรรมของนักเรียนที่เกิด
จากความสนใจ.ความตระหนัก.เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง.เรียนรู้ด้วยตนเอง.มีความรับผิดชอบ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล.สืบค้นข้อมูล หาความรู้ รักการอ่านแสวงหาความรู้
ในเรื่องที่เรียนและความรู้ทั่วไปด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน .ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิตติพร จิตตรี.(2557 : 35 - 44) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช.เขต.3 พบว่า ความ
ใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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   2.2 ความพึงพอใจในการท างานของครู.พบว่า.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า.ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาส่งเสริมให้ท่านมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ความพึงพอใจในการท างานของครูเป็น
ความรู้สึก ทัศนคติที่ดีต่อการท างานท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ก าหนดไว้ ถ้าสถานศึกษาที่ครูมีความพึงพอใจในการท างานสูง ย่อมท าให้การบริหารและจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์.กางเพ็ง (2551 : 208 - 219) ศึกษา
ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของ
ตัวแบบ พบว่า ความพึงพอใจในการท างานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
   2.3 ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือ.ครูจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไม
โครซอร์ฟออฟฟิตในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
ความส าคัญของการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สะดวกและ
ตื่นเต้น ช่วยลดเวลาในการอธิบายของครูผู้สอนให้น้อยลง ดังนั้น นวัตกรรมต่างๆ เทคนิควิธีการแบบใหม่ๆ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาในการเรียนรู้ได้ดีข้ึน.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติพร จิต
ตรี.(2557.:.35 - 44).ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช .เขต.3.พบว่า.ความสามารถในการใช้สื่อ.
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   2.4 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารและครูมีการใช้ทรัพยากร
ไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด .และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา .เพ่ือน าไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง.การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
หน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่
ก าหนดไว้ รวมถึงผู้บริหารและครูใช้ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
อย่างอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขวัญใจ เกตุอุดม (2554.:.46) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลองโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

  2.5.ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า .ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือ 
ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด.คือ.ครูและบุคลากรในโรงเรียนของท่านมีการยอมรับแนวคิด วิธีการตลอดจน
เทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูและ
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บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง.ความสามารถใน
การปรับตัวอย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่างๆของโรงเรียนจะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.เรียม.สุขกล่ า (2553.:.27) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ
ทั้งภายในและภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ.โสภา.วงษ์นาคเพ็ชร์.(2553.:.108).ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี.เขต.2 พบว่า การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาโดยรวมในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.1.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านความใฝ่รู้.รักการ
อ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง.อย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ทั้งนี้เพราะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง มี
ความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  มีการแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ.สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์.หวานฉ่ า 
(2555.:.79) ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน .ในอ าเภอคลองหลวง.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
   3.2.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา.เขต 3 ด้านความพึงพอใจใน
การท างานของครูโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในการท างานของครู บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีวัสดุ อุปกรณ์.และสื่อการสอนที่ทันสมัยเพียงพอและอยู่ในสภาพที่
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนส่งผลการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ.นฤทธิ์.แสงสุขสว่าง (2552 : 166) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ์ผลองค์การของโรงเรียน 
สังกัด.กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมในโรงเรียน.ให้มีการยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกัน และเน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  

  3.3.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านความสามารถใน
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง.อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา.แจ่มกังวาน (2554. :.93) .ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 
   3.4.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด.บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงิน
งบประมาณที่ก าหนดไว้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.ยุกตนันท์.หวานฉ่ า (2555 : 79) ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 
ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  3.5.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ า.เนื่องมาจากมีระบบการจัดการศึกษา เทคนิคการสอนใหม่.ๆ.และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสมัยท าให้ครูและนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตา วิหครัตน์ (2558 : 94) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโดยส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
 1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน.แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน.และด้านความพึงพอใจในการท างานของครู.เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา
ส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
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