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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ
กลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของกลุ่ มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 34 3) เพื่อพยากรณ์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนจอมทอง จั งหวัดเชียงใหม่ จานวน 112 คน แยกออกเป็น ผู้บริหาร จานวน 7 คน
และครูจานวน 105 คน รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โ ดยใช้ คว ามถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณผลการวิจัย
พบว่า ป๎จจัยแต่ละด้านของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้แก่ ป๎จจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริหาร และ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
มีการแสดงพฤติกรรมนั้นมาก ส่วนการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีการปฏิบัติมาก ทางด้านป๎จจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากผลการ
วิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์ พบว่า ทั้ง 2 ป๎จจัย ได้แก่ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้ บริหาร และป๎จจัย
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ด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และป๎จจัยที่สามารถพยากรณ์
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ป๎จ จัยที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิช าการของกลุ่ มดอยอินทน นท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คือ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร และป๎จจัยด้านพฤติกรรม
ของครูผู้สอน ซึ่งสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 34 ได้ถึงร้ อยละ 69.20 โดยแสดงสมการพยากรณ์ใ นรูปแบบคะแนนดิบและในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Raw score)
Yˆ  .227  0.171( X 1 )  0.881( X 2 )

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score)
Zˆ  0.204( X 1 )  0.686( X 2 )

คาสาคัญ
ป๎จจัยที่ส่งผล การบริหารงานวิชาการ กลุ่มดอยอินทนนท์
Abstract
This research aimed to 1) to analyze factors affecting the academic administration of
Doi Inthanon Group, The Secondary Educational Service Area Office 34, 2) to study the
academic administration’s activities of Doi Inthanon Group, The Secondary Educational Service
Area Office 34, 3) to predict factors affecting the academic administration of Doi Inthanon
Group, The Secondary Educational Service Area Office 34. The samples used in this study were
112 staff of Chomthong School, Chiang Mai Province divided into 7 administrators and 105
teachers. The research methodology was an interrelationship studies. The tools used in this
study were questionnaires concerning the factors affecting the academic administration of
Chomthong School, Chiang Mai Province in form of 5-level-rating scale. The data were analyzed
through frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation
coefficient and multiple regression analysis. The results were as follows According to each factor
of Doi Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office 34 comprising
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the administrator’s and the teacher’s behavioral factors, the overall respondents agreed that
those behaviors were expressed at the high level. Regarding the academic administration of Doi
Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office 34, the overall respondents
agreed that the performance was at the high level. Related to the factors affecting the
academic administration of Doi Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office
34, the results of the correlation coefficient analysis showed that the relations of two factors
including the administrator’s and the teacher’s behavioral factors were statistically significant at
the level of .01. Related to the factors being able to predict the academic administration of Doi
Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office 34, the findings of multiple
regression analysis revealed that the factors being able to predict the academic administration
of Doi Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office 34 were the
administrator’s and the teacher’s behavioral factors which could predict the academic
administration of Doi Inthanon Group: The Secondary Educational Service Area Office 34 at the
percentage of 69.20 by presenting the predictable equations in the form of raw score and
standard score below.
Predictable equation in form of raw score
Yˆ  .227  0.171( X 1 )  0.881( X 2 )

Predictable equation in form of standard score
Zˆ  0.204( X 1 )  0.686( X 2 )

Keywords
Factors Affecting, Academic Administration, Doi Inthanon Group
บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดไว้ว่ า บุคคลย่ อมมีสิ ท ธิเ สมอกัน ในการรั บ
การศึกษาขั้น พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รั ฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดจน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มาตรา และในหมวด 4
แนวทางการจั ด การศึก ษา ระบุ ไ ว้ใน มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ที่ใ ห้ ค วามส าคัญกั บผู้ เรีย นและกระบวนก าร
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จัดการศึกษาอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า บทบาทสาคัญของสถานศึกษาต้องคานึงถึงการตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด (สานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2552, 18)
อาภา บุญช่วย (2547, 2) ได้กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสม
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัด
การศึกษา หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศของชีวิตงานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษา
ที่มีความสัมพันธ์กับงานแผนอย่างแยกกันไม่ได้ การบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ต้องตระหนักว่า
หัวใจของการจัดการศึกษา คือผู้เรียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไร ดูได้จากนักเรียนในโรงเรียน
นั้น ๆ ความสาคัญของงานวิชาการ เป็นหัวใจสาคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ส่วน
งานด้านบุคลากร ธุรการ กิจการนักเรียน และงานอื่น ๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ
ในทานองเดียวกัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, 1) ได้กล่าวถึงความสาคัญของงานวิชาการไว้ว่า งาน
วิชาการ เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ
สถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจั ดโปรแกรม
การศึกษา หลักสูตรและการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา อาจจะ
เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผลสูง
กลุ่มดอยอินทนนท์ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ , 2555)เป็น
หนึ่ ง ในกลุ่ มเครื อข่ ายของโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 34 (เชี ยงใหม่ –
แม่ฮ่องสอน) ประกอบด้วยกลุ่มดอยทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดอยสุเทพ กลุ่มดอยสามหมื่น กลุ่มดอยอ่างขาง
กลุ่มดอยสัพพัญํู กลุ่มดอยอินทนนท์ กลุ่มดอยกองมู และกลุ่มดอยช้าง โดยกลุ่มดอยอินทนนท์ เป็นกลุ่มดอยที่มี
โรงเรียนตั้งอยู่ในอาเภอทางสายใต้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)
ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ซึ่งมีการประสานสัมพันธ์ การทางานกันภายในกลุ่มดอยอย่างสม่าเสมอ
กลุ่ ม ดอยอิน ทนนท์ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 34 ได้ จัด การเรี ยนการสอนตาม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2555 ควบคู่ไปกับโครงการสอนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยหลั กสูตรจะมีเนื้ อหาวิช าเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งป๎ญหาที่เกิดขึ้นคือ เนื้อหาวิชาที่ยากขึ้น ใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียน ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้
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ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ครูผู้สอนขาดความรู้ความชานาญในการสอนรายวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ ป๎ญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มดอยอินทนนท์ คือ ครูผู้สอนไม่สามารถสอนได้ครบตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากทางโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมอื่นมากเกิน ไป ทาให้เบียดเบียนเวลาเรียนของนักเรียน ป๎ญหาด้านสื่อการเรียนการสอน คือ
มีสื่อที่ไม่ทันสมัยและเพียงพอต่อจานวนนักเรียน และป๎ญหาด้านการวัดผลและประเมินผลของกลุ่มดอยอินทนนท์
คือ ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจและศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอย
อินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ป๎ จ จัย ที่ส่ง ผลต่อการบริห ารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของกลุ่ ม ดอยอิ น ทนนท์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 34
3. เพื่อพยากรณ์ป๎ จ จัย ที่ส่งผลต่อการบริห ารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สมมติฐานของการวิจัย
1. ป๎ จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการและสามารถพยากรณ์ ก าร
บริหารงานวิชาการได้
2. ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการและสามารถพยากรณ์การบริหารงาน
วิชาการได้
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วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูในกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนอม
ก๋อยวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จานวน 356 คน แยกออกเป็นผู้บริหาร
จานวน 19 คน ครู จานวน 337 คน ในปีการศึกษา 2556
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 7 คน และครู จานวน 105 คน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 112 คน ของโรงเรียนจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 โดยได้มา
จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ป๎จ จัย ที่ส่ งผลต่ อการบริ ห ารงานวิช าการของกลุ่ ม ดอยอิ นทนนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ป๎จจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ป๎จจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริหาร และป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน 2) การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
การใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ป๎ญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งได้นาแบบสอบถามไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่า
เครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว จากนั้ นจึงได้นาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9560 ซึ่ง
หมายความว่า มีความเชื่อมั่นสูง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จานวน 112 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้น
ได้ทาการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิตใิ นขั้นตอนต่อไป
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 แบบสอบถาม แยกออกเป็น ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ ตอนที่ 2
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่
6.2 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
6.3 การวิ เคราะห์ ป๎ จ จั ย ที่ส่ งผลต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นโดยใช้ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Muitiple
Regression) เลือกตัวแปรต้นหาสมการแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis – Stepwise)
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 50.89 อายุ 50 ปีขึ้นไป
จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ตาแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้สอนจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
สาหรับระดับการศึกษา จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
2. ระดับการปฏิบัติของแต่ละป๎จจัยและการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตารางที่ 1
ระดับการปฏิบัติของแต่ละป๎จจัยและการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ข้อ

รายการ

ค่าเฉลี่ยเลข ส่วนเบี่ยงเบน
คณิต
มาตรฐาน

แปลผล

(จานวน=112)
1

ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริหาร

3.61

0.82

มีการแสดงพฤติกรรมมาก

2

ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผสู้ อน
การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

4.28

0.61

มีการแสดงพฤติกรรมมาก

4.12

0.72

มีการปฏิบตั ิมาก

3
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จากตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติของแต่ละป๎จจัยและการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ทุกป๎จจัยได้แก่ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหารและ
ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนั้นมาก โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.61-4.28 สาหรับการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
34 มีระดับการปฏิบัติมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
ตารางที่ 2
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตัวแปร
การบริ หารงานวิชาการ

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมของผู้บริหาร

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมของครู ผ้สู อน

0.641**

0.817**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรด้านป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์
โดยรวมทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.641 ถึง 0.817 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยป๎ จ จั ย ที่มีค วามสั มพั น ธ์ร ะดับสู งมาก คือ ป๎จจั ยด้า นพฤติกรรมของครูผู้ ส อน ส่ ว นป๎จจั ยด้า น
พฤติกรรมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ระดับสูง
ตารางที่ 3
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตัวพยากรณ์
ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผสู้ อน
ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผสู้ อน,ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร
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R
0.817
0.832

R2
0.667
0.692

Adjusted R Square
0.664
0.686

SEest
0.323
0.312
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จากตารางที่ 3 พบว่า ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรี ย นจอมทอง ได้ร้ อยละ 66.70 และเมื่อ เพิ่ม ตัว พยากรณ์ป๎ จจัยด้ านพฤติก รรมของผู้ บริห ารจะสามารถ
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ถึง
ร้อยละ 69.20
ตารางที่ 4
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตัวพยากรณ์
ค่าคงที่
ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (X1)
ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน (X2)

B
-0.227
0.171
0.881

SEb
0.295
0.058
0.088

β
0.204
0.686

T
-0.771
2.965
9.954

Sig.
0.443
0.004
0

จากตารางที่ 4 พบว่า ป๎จจัยที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ (Y) ของกลุ่มดอยอินทนนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือป๎จจัยด้านพฤติกรรม
ของผู้บริหาร (X1) และป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน (X2)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีค่า Beta สูงสุด
คือ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน (X2) รองลงมาคือ ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) ตามลาดับ
แสดงว่าป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอน (X2) มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการพยากรณ์การบริหารงาน
วิชาการ (Y) ของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองลงมา คือ ป๎จจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) สามารถพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Raw score)
Yˆ  .227  0.171( X 1 )  0.881( X 2 )

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score)
Zˆ  0.204( X 1 )  0.686( X 2 )

[609]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหารและป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูเป็นตัว
แปรที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในทางบวก และสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครู ผลการวิจัยพบว่า เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 34ได้ ร้ อ ยละ 66.70 โดยมี น้ าหนั ก ในการท านายมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ (2555, 79) กาหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยครูผู้สอนต้ องมีการจัดทาแผนการสอนส่งทุกภาคเรียน ทุกรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน
ซึ่งมีแบบฟอร์มการจัดทาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน จัดทาสื่อการสอน ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ และมีการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนทุก
ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อครูมีพฤติกรรมการสอนโดยปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี ก็จะส่งผลและสามารถ
พยากรณ์ได้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจะดีตามไปด้วย ดังคากล่าวของพระธรรมปิฎก (2540, 53)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการสอนของครูเมื่อพิจารณาตามหลักธรรมควรประกอบด้วยองค์คุณกัลยาณมิตร หรือ
กัลยาณมิตร 7 ประการ คือ 1) ปิโย น่ารัก คือ เข้าใจถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เ รียนให้
อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 2) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้รู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้
และปลอดภัย 3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง
ควรเอาอย่าง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้างและราลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ 4) วัตตา รู้จักพูดให้ได้เหตุผล
คือ รู้ จั กชี้แจงให้เข้าใจ รู้ ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้ คาแนะนาว่ากล่ าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
5) วจนขโม อดทนต่อถ้อยคา คือ พร้อมที่จะรับฟ๎งคาปรึกษา ซักถาม แม้จุกจิกตลอดจนคาล่วงเกินและคาตักเตือน
วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟ๎งได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ 6) คัมภีร์รัญจะ กะถัง กัตตา คือ กล่าวชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้ เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย คือ
ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ปริญดา พิมานแมน (2554) ที่ได้
ศึกษา ป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน พบว่า ป๎จจัยเกี่ยวกับครูด้านคุณลักษณะของ
ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ร ะดับ .01 ผลการวิจั ย ปรากฏเช่น นี้ เพราะครู เป็ นผู้ ที่ ใกล้ ชิดนั กเรี ยนมากที่ สุ ด การเป็น แบบอย่า งที่ ดี
มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูจะสามารถทาให้ครูประกอบ
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ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจในงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เพราะความ
พึงพอใจในงานของครู เป็นความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทา เกิดความรู้สึ กกระตือรือร้น มีความสุข มีความมุ่งมั่นที่จะ
ทางาน มีความผูกพันกับหน่วยงาน นาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน เป็นเจตคติ
ที่ดีต่องานที่ทาในทางบวก ด้านคุณภาพการสอนของครูกับประสิ ทธิผ ลของโรงเรียน พบว่า มีความสั มพันธ์
ทางบวกกับ ประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ยน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เพราะ
กระบวนการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพของครูมี อิทธิพลนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กล่าวคือเป็นตัววัดประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเอง
2. ป๎จจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อรวมป๎จจัยด้านพฤติกรรมของครูผู้สอนและป๎จจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ ห ารจะสามารถพยากรณ์ ก ารบริ ห ารงานวิช าการของกลุ่ ม ดอยอิน ทนนท์ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 34ได้ถึ งร้ อยละ 69.20 ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ บริ ห ารของกลุ่ มดอยอินทนนท์ ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีการกาหนดเป้าหมายการทางานไว้อย่างชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ (กลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34, 2555, 29) เพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน ทาให้งานบรรลุวั ตถุประสงค์ ซึ่งจะเห็ นได้ว่า ถ้าผู้บริห ารสถานศึกษามีการกาหนดนโยบายใน
ดาเนินงานของครูผู้สอนไว้อย่างชัดเจนและครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทั้งสองฝ่ายมีการ
ร่วมมือกัน ที่ดี ก็จะส่งผลและสามารถพยากรณ์ได้ว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็จะดีตามไปด้ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา พิมาน (2544) ได้ศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในเขตการศึกษา 2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ได้แก่ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การ
แก้ป๎ญหาความขัดแย้งและการเป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นการแสดงความสามารถของผู้บริหารในการจัดการให้
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พรรณี แดงเครือ (2549) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า พฤติกรรมผู้นาด้านสัมพันธ์ภาพหรือมุ่งคน และด้านกิจสัมพันธ์
หรือมุ่งงาน พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารในส่วนย่อย ที่ร่วมกันส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา คือ
ความไว้วางใจ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามนโยบาย การประสานงาน การดาเนินงานให้สาเร็จและความเป็น
มิตรที่ดี ในขณะที่ทรงยศ แก้วมงคล (2555) ได้ศึกษา ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็ นผู้นา ด้านพฤติกรรม
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การตัดสินใจและด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการราย
โรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสบการณ์การบริหาร และการฝึกอบรมทางการบริห ารไม่มี
อิทธิพล
สรุป
ผลการวิ จั ย พบว่ า ป๎ จ จั ย ด้ า นพฤติก รรมของผู้ บ ริ ห ารและป๎ จ จั ย ด้ านพฤติ ก รรมของครู ส่ ง ผลต่ อ การ
บริ ห ารงานวิช าการของกลุ่ มดอยอิ น ทนนท์ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 34 และสามารถ
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการได้ แสดงให้เห็นว่า ทั้งสองป๎จจัยมีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการของ
กลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ผู้บริหารควรมีการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการทางาน
1.2 ครูผู้ส อนควรสรรหาเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงป๎จจัยอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน
2.2 ควรมีการวิจัย เรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มของโรงเรียนที่มี
บริบทที่คล้ายกัน เพื่อนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ และหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการต่อไป
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