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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 และ 3) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 492 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ คุณลักษณะทางสังคม
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย สติปัญญาและความสามารถ และภูมิหลังทางสังคม  

2.  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ การก าหนด
ภารกิจของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

3.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสติปัญญาและความสามารถ ด้านบุคลิกภาพร่วมส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 99.10 สามารถเขียนเป็นสมการดังนี้  

Y    =  -.046 + .197(X3) + .057(X4) 
Z Y   =  .238(X3) + .051(X4) - .245(X2) + 0.454(X5) - .929(X6) 
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ABSTRACT 
 The research aimed to study: 1) the characteristics of school administrators under the 
Office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1; 2) the effectiveness of academic 
administration in schools under the office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1; 
and 3) the characteristics of school administrators affecting the effectiveness of academic 
administration in schools under the Office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1. 
The sample was 492 school directors, head of academic department, teachers, and school 
committee, derived by stratified random sampling. The instrument used for data collection 
was a 5-scale questionnaire with the reliability of 0.97. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and 
multiple regression. 
 The research findings were as follows: 
 1.  Overall the characteristics of school administrators under the Office of Ratchaburi 
Primary Educational Service Area 1 was at a high level. The aspects, in the descending order, 
were social characteristics, personality, task-related characteristics, physical characteristics, 
intellectual skill and ability, and social background and socio-economic status. 
 2.  Overall the effectiveness of academic administration in schools under the Office of 
Ratchaburi Primary Educational Service Area 1 was at a high level. The aspects, in the 
descending order, were defining the school mission, managing the instructional program, and 
promoting school climate. 
 3.  The characteristics of school administrators in the aspects of intellectual skill and 
ability, and personality affected the effectiveness of academic administration in schools; and 
together predicted the effectiveness of academic administration at the percentage of 99.10. 
The equation was as follows: 

Y    = -.046 + .197 (X3) + .057(X4) 
 Z Y   =  .238(X3)  +.051(X4)   -.245(X2)  + 0.454(X5)  -.929(X6) 

Keywords: characteristics of school administrator, effectiveness of academic administration 

in school 
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บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน สู่ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ  
ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพ่ือจะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 
โดยปัจจัยส าคัญที่จะสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้คือการพัฒนาการศึกษา  
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมี
ความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (วันเผด็จ  มีชัย, 
2554: 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคนให้สามารถมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้ ต้องผ่าน
การเรียนรู้ และ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2553) การจัดการศึกษาเป็นภารกิจ 
ที่ส าคัญของประเทศ เพราะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้ประชากรของประเทศมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับนี้
จึงต้องพยายามศึกษาปัญหาและหาทางปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มต่าง  ๆ 
ของสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศอันจะส่งผลต่อ
คุณภาพของประชากรในประเทศ และจากสภาพปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีการปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษา
อย่างจริงจัง (อารี  ภูมิพันธุ์, 2555: 1) ผู้บริหารนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด ที่จะน าพาสถานศึกษาให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก ประสานงานกับคนในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน ในฐานะเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาและ
ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ (ภิญโญ  สาธร, 2519 อ้างถึงใน สุติมา  
ไชยบ ารุง, 2556: 1) การที่ผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ ให้ด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมาย ของการศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อสังคมได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตของงาน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน คือ ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ
ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงาน (สุรัฐ  ศิลปะอนันต์, 2542 อ้างถึงใน กุสุมา  ยี่ภู่, 
2553: 2) ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  

ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความพึงพอใจ เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (วารุณี  โพธาสินธุ์, 
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2542: 3 อ้างถึงใน ทวีโชค  วิไลพันธุ์, 2555: 2) คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
ทีมงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล ด าเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือทีมงาน สามารถสื่อสารผลงานของหน่วยงานให้สาธารณชนเข้าใจได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และแรงขับด้านความส าเร็จให้กับบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ถ้าหาก
โรงเรียนใดได้เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร และตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้น 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลา จะช่วยให้ครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย (สุพจน์  ฐิติวรการณ์กูล, 2559: 3) คุณลักษณะของผู้บริหาร 
จะช่วยในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ามีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ผู้บริหาร
มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างต่อผู้ร่วมงานในเรื่อง การวางเป้าหมายในการท างาน เป้าหมาย
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางทีดีขึ้น มีความรอบรู้ ริเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่  ๆ มีความกระตือรือร้น  
มีความอดทน ในการรับผิดชอบหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ผ่านมา ดังเช่น ปนัดดา  ปิ่นทัศน์ (2556 : 5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของสถานศึกษาล้วนมีเหตุ
มาจากการบริหารจัดการและลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ร่วมงานในสถานศึกษา รวมทั้งแรงจูงใจ  
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารบางคนไม่ให้ความสนใจ  
ในการปฏิบัติงานและปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตน ท าให้บรรยากาศองค์การเงียบเหงา ครูและบุคลากรขาด
การดูแลเอาใจใส่และไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสัมมา  รธนิธย์ (2553 อ้างถึงใน อนุศรา  
โกงเหลง, 2556: 3) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของ
บุคลากร โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการจะบริหาร
สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้บริหารย่อมมีบทบาทต่อการส าเร็จ
หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับ
ผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี แม้การ
จัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก   

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ผ่านมา ดังเช่น นันทิยา  เอ่ียนวิไล (2559: 4) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า  ผู้บริหารไม่ด าเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ จึงส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  
ถ้าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีการควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน จะส่งผลให้
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาดีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ การด าเนินงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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สอดคล้องกับอ าภา  บุญช่วย (2537 อ้างถึงใน อัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส, 2554: 4) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาระอ่ืนที่จะต้องท ามาก
จึงไม่มีเวลาที่จะท าความเข้าใจเรื่องหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการอย่างเต็มที่ อาจจะไม่เห็นความส าคัญ
ของงานวิชาการหรือคิดว่ามีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอยู่แล้วจึงไม่สามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารโรงเรียนไม่สนใจงานวิชาการ เพราะว่าเป็นงานที่เห็นผลช้าการไปพัฒนางาน
ทางด้านอ่ืนเห็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขาดการติดตามประเมินผลวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อนว่าผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการพัฒนา
องค์กรหรือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และมีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา ในมาตรการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดี 
และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารวิชาการของผู้บริหารให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 180 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 2560) ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1,596 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
จ านวน 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวนรวม 492 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610) จากนั้นใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน (stratified random sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  จัดแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มอ าเภอ 6 อ าเภอ 
2.  สุ่มสถานศึกษาตามที่ตั้งอ าเภอ ตามสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 

จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
3.  ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน  

1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ครูผู้สอน 1 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) รวมทั้งสิ้น 492 คน  
 
ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

อ าเภอ 

สถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผู้ให้ข้อมูล ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

ครูผู้สอน 

คณะ 
กรรมการ

สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เมืองราชบุรี 49 34 34 34 34 34 136 

จอมบึง 38 26 26 26 26 26 104 
ปากท่อ 47 32 32 32 32 32 128 

วัดเพลง 7 5 5 5 5 5 20 
สวนผึง้ 21 14 14 14 14 14 56 

บ้านคา 18 12 12 12 12 12 48 
รวม 180 123 123 123 123 123 492 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
2.1  ตัวแปรต้นได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 

1)  คุณลักษณะทางกาย (physical characteristics)   
2)  ภูมิหลังทางสังคม (social background and socio-economic status) 
3)  สติปัญญาและความสามารถ (intellectual skill and ability) 
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4)  บุคลิกภาพ (personality)   
5)  คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-related characteristics)   
6)  คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics)   

2.2  ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
1)  การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) 
2)  การจัดการด้านการเรียนการสอน (managing the instructional program) 
3)  การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (promoting school climate) 

 

วิธีด าเนินการ 
เครื่องมือการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ที่ตั้งอ าเภอ และ
สถานภาพในปัจจุบัน 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน มีข้อค าถามท้ังสิ้น จ านวน 42  ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยมีตัวแปรย่อย
ในแต่ละองค์ประกอบรวม 3 ตัวแปรย่อย มีข้อค าถามท้ังสิ้น จ านวน 41 ข้อ  
 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดับของ Likert (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  5 ระดับ  
มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือมาก าหนดเป็นโครงสร้างเครื่องมือโดยขอค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.  สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
น ามาปรับปรุง 

4.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหาโดยให้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า 0.67 ขึ้นไป 

5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูผู้สอน  1 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมเป็นจ านวน 40 คน 

6.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา 

(-coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัยด าเนินตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพ่ือท าหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือออกหนังสือ
แจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

2.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 492 ฉบับ จากทั้งหมด 123 ฉบับคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวนรวม 492 คน 
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดกระท าข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับคืนมา 
2.  จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
3.  น าข้อมูลไปค านวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์การท างาน ที่ตั้งของสถานศึกษา และสถานภาพในปัจจุบัน  
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ได้น าค่าเฉลี่ยของน้ าหนักท่ีได้มาเทียบเคียงกับเกณฑ์ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 121) ไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร 
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษาใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (Hinkle, William & Stephen, 1998: 118) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.91-1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71-0.90  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.51-0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31-0.50  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00-0.30  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

4.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) 
 

ผลการวิจัย 
1.  ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม   
(N = 492) 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ค่าระดับ ล าดับ 

1. ด้านคุณลักษณะทางกาย 4.33 0.34 มาก 4 
2. ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.22 0.31 มาก 6 

3. ด้านสติปญัญาและความสามารถ 4.25 0.28 มาก 5 
4. ด้านบุคลิกภาพ 4.48 0.20 มาก 2 

5. ด้านคุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน 4.46 0.22 มาก 3 
6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม  4.67 0.35 มากที่สุด 1 

รวม 4.40 0.25 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.25) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน 
พบว่าด้านคุณลักษณะทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.35) ส่วนด้านอ่ืน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ (= 4.48, S.D.= 0.20) 
ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (= 4.46, S.D. = 0.22) ด้านคุณลักษณะทางกาย ( = 4.33, S.D.= 0.34) 
ด้านสติปัญญาและความสามารถ (= 4.25 , S.D. = 0.28) และด้านภูมิหลังทางสังคม  (= 4.22, S.D.= 0.31)  
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2.  ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชุบรี เขต 1    
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม     

(N = 492) 
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา   S.D. ค่าระดับ ล าดับ 

1. ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 4.39 0.27 มาก 1 

2. ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน 4.35 0.23 มาก 2 
3. ด้านเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 4.33 0.24 มาก 3 

รวม 4.36 0.24 มาก  
 

 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการก าหนด
ภารกิจของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (= 4.39, S.D. = 0.27) ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน (= 4.35, 
S.D. = 0.23) และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (= 4.33, S.D. = 0.24) 
 

3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

                                 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประสิทธิผลการบริหาร 

Y1 Y2 Y3 Ytt 

X1ด้านคุณลักษณะทางกาย 0.695** 0.896** 0.711** 0.797** 
X2ด้านภูมิหลังทางสังคม 0.764** 0.903** 0.790** 0.852** 

X3ด้านสติปญัญาและความสามารถ 0.908** 0.796** 0.945** 0.923** 
X4ด้านบุคลิกภาพ 0.741** 0.749** 0.857** 0.815** 

X5ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 0.739** .946** 0.812** 0.864** 
X6ด้านคุณลักษณะทางสังคม 0.799** .0874** 0.899** 0.892** 
Xttที่มตี่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการใสถานศึกษา 0.869** 0.971** 0.934** 0.962** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ใน
ระดับมาก (r = 0.962) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าความสัมพันธ์จากล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสติปัญญาและความสามารถ (r = 0.923) 
ด้านคุณลักษณะทางสังคม (r = 0.892) ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ (r = 0.864) ด้านภูมิหลังทางสังคม (r = 0.852) 
ด้านบุคลิกภาพ (r = 0.815) และด้านคุณลักษณะทางกาย (r = 0.797) ตามล าดับ 

 
4.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการตามล าดับการคัดเลือก S.E. สัมประสิทธิก์ารถดถอย t Sig. 
B Beta 

1. ด้านสติปญัญาและความสามารถ(X3) .015 .197 .238 13.147** .000 
2. ด้านบุคลิกภาพ(X4) .010 .057 .051 5.921** .000 

3. ด้านภูมิหลังทางสังคม(X2) .014 -.183 -.245 -12.738 .000 
4. ด้านคุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน(X5) .029 -.467 -.454 -16.010 .000 

5. ด้านคุณลักษณะทางสังคม(X6) .016 -.615 -.929 -38.855 .000 
ค่าคงท่ี 0.67 2.041 2.243 30.331 .000 
R = .996      R2= .991     F = 9276.10  
SEest = .021     a = -.046 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05  
 
 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสติปัญญาและความสามารถ ( X3) และ 
ด้านบุคลิกภาพ (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .996 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .991 ซึ่งแสดงว่าสติปัญญาและความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ 
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 99.10 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าร้อยละ 02.10  
โดยสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยจากคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

Y    =  -.046 + .197(X3) + .057(X4) 
Z Y   =  .238(X3) + .051(X4) - .245(X2) + 0.454(X5) - .929(X6) 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่  
ด้านคุณลักษณะทางสังคม ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ด้านคุณลักษณะทางกาย  
ด้านสติปัญญาและความสามารถ และด้านภูมิหลังทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี  ดวงแก้ว 
(2553: 12) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้ม เหลวของ
องค์กร เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและน านโยบายของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษา เป็นผู้ที่จะท าให้ภารกิจในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะทางสังคมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า มีความรู้ 
ความสามารถ การตัดสินใจ ความเฉลียวฉลาด ความกระตือรือร้น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเอาใจใส่งาน 
ความสามารถทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ มีความอดทนสูง และ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร ความช านาญเฉพาะของผู้บริหารมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ผลดีเยี่ยม ผู้บริหารที่จะบริหารงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นผู้บริหารอย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุติมา  ไชยบ ารุง (2556: 41) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าที่ดีขององค์กรที่กล่าวมาพอสรุปได้ดังนี้ คือ ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการท างาน สามารถครองตน ครองคน ครองงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน
ด้วยการบริหารงานแบบประชาธิปไตยมีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งผลแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นที่จะต้องมีประจ าตัว
เสมอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะใน 5 ด้าน คือ  
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร 4) ด้าน
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มนุษย์สัมพันธ์ และ 5) ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภารดี  ค าโคตร 
(2555: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา คุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่จะช่วยให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จจะต้องมีคุณลักษณะที่จ าเป็นหรือเป็นคุณลักษณะหลัก 
เช่น คุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะเฉพาะ ความสามารถ และทักษะเฉพาะตัว ซึ่งมีภาวะผู้น า ความรู้เท่าทันสถานการณ์ ทักษะทาง
สังคม ทักษะในการแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ เป็นอย่างดี พฤติกรรมกล้าเสี่ยง ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะเชิงบูรณาการที่ผู้บริหารควรมี คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน ความเป็นผู้มีความใฝ่รู้ที่นักการศึกษาได้ให้การยอมรับว่าจะส่งผลต่อความส าเร็จต่ อ
การบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการบริหารวิชาการเป็นหัวใจหลักและส าคัญมาก
ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คือมุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้  มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่ต้องการ  
เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป สอดคล้องกับชัยวัฒน์  นนท์ยะโส (2557: 23) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนด นโยบาย  
การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา ได้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็นเพราะ 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยหลักในการบริหารการสร้างระบบการบริหารที่ผ่านการวางแผน  
การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและนอกจากนี้
ยังจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร การจัดองค์กรมี  
ความยืดหยุ่นสูง ไม่ผูกยึดกับกรอบที่ตายตัวว่าองค์กรจะต้องเป็นแบบหนึ่งแบบใดมีการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการท างานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้บริหารมีเหตุผล 
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และคุณธรรมโดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นต้องมีความเป็นธรรมไม่มีอคติแต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งคือลักษณะภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่พร้อมจะด าเนินกิจกรรมและพร้อมที่จะพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาจินต์  จรูญผล 
(2556: 60-61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
นอกจากจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความพึงพอใจในการท างาน แต่ยังหมายรวมถึง การบรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนจนท าให้เกิดความพอใจ  
ในการท างาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของสนธิ  สถาพร (2558: 20) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารงาน
วิชาการผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคกระบวนการ มีความเข้าใจ 
รวมถึงการมีเป้าหมายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร  เซ่งฮวด 
(2555: 27) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมีความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ในทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาและความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบัน มีการบูรณาการผสมผสานคงสภาพของโรงเรียน ให้เกิด
ความพึงพอใจและผลส าเร็จของการท างานให้โรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนท าให้เกิดความพอใจในการท างาน
และเกิดประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 
 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาน ด้านสติปัญญาและความสามารถและ 
ด้านบุคลิกภาพ ร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 99.10  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่ งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน  
มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี มีทักษะในการเจรจาอย่าง
คล่องแคล่วในการประสานงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มองโลกในแง่ดี สร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรในสถานศึกษา เป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จ สร้างแรงจูงใจในการท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยหลักการและทฤษฏีทางการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักขอบข่ายหน้าที่
ของงานที่จะปฏิบัติ ตลอดจนมีความสามารถในการท างานและน าความรู้ไปปรับใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้
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เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีสอดคล้องกับนฤชยา  นนท์ยะโส (2556: 
24) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้บริหารนับว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ เพราะจากความก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และการบริหารการศึกษายังไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพดังนั้น เพ่ือยกระดับการบริหาร
การศึกษา ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้น าที่ดี และสร้างงานที่โดดเด่น การปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบน าพาโรงเรียน ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ และความสามารถเลือกรูปแบบการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่าง
ชาญฉลาดของผู้บริหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้ดียิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. ในเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภูมิหลังทางสังคม มีค่า เฉลี่ยอยู่ในล าดับที่
น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพัฒนาการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับต าแหน่ง มีความสามารถในการปรับตัว 
แสวงหาความรู้ และทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  

2. ในเรื่องประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการบริการวิชาการในสถานศึกษาด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่น้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ครูอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. ในเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในด้านการจัดการด้านการเรียน
การสอน ด้านเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารและประสิทธิผลการบริหารวิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

สรุป 
ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความพึงพอใจ เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่
ดีในการสร้างทีมงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล ด าเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือทีมงาน สามารถสื่อสารผลงานของหน่วยงานให้สาธารณชนเข้าใจได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่ วมงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
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