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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิชาการที่มี

ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัสำานกัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 1 2) เพือ่ทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 กับการพัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ การดำาเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู
เขต 1 โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี ระยะที่ 2 จัดทำากรอบแนวคิดตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 องค์
ประกอบหลักการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน ได้องค์ประกอบหลักจำานวน 6 องค์
ประกอบ ไดแ้ก1่) การพฒันาบคุลากร 2) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 3) การพฒันากระบวนเรยีนรู ้
4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (5) การวัดประเมินผลและเทียบโอน 6) การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา และการตรวจสอบยนืยันตวับง่ชีก้ารบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนที่
ได้จากการสังเคราะห์ นำาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 ท่าน ตรวจสอบยืนยันรับรองและให้ข้อเสนอ
แนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการครูผู้สอน จำานวน 
540 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความ
เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.975 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาเร็จรูป มีผลการวิจัยดังนี้
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ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการพัฒนาตวับง่ช้ี ปรากฏวา่ ได้ตวับง่ชีก้ารบรหิารงานวิชาการทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน
สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 จำานวน 82 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นไปตามหลัก
การ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้การพัฒนาบุคลากร จำานวน 14 ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จำานวน 19 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การพัฒนากระบวนเรียนรู้ จำานวน 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่ง
ชี้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำานวน 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การวัดประเมินผลและเทียบโอน 
จำานวน 11 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำานวน 14 ตัวบ่งชี้ 

2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารงาน
วิชาการท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 
ปรากฏว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ดังนี้ Chi-square=158.755, df=132, 
p-value=0. 0562, RMSEA=0.025,CFI=0.995, TLI=0.994, SRMR=0.016 ซ่ึงเปน็ไปตามสมมตฐิาน
ทีต้ั่งไวผ้ลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งการบริหารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดั
สำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่า ไค-สแควร์ 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนและค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

คำ�สำ�คัญ:  การพัฒนา ตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการ ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop academic administration indicators  

for effectiveness of schools under Nongbualampu Primary Education Service Area 1. 
2) to assess the fit and congruence of the structural relationship model of academic  
administration indicators for effectiveness of the stated schools as to be tested with the 
empirical evidence. The research was divided into 2 phases. Phase 1− development of 
academic administration indicators for effectiveness of the above-stated schools through 
theoretical analysis from related documents. Phase 2− organizing conceptual model of the 
indicators for effectiveness of schools of which 6 components were composed. Those six 
components were 1) staff development 2) school curriculum development 3) development 
of learning process 4) development of media for innovation and technology 5) evoluation, 
measurement and academic transfer 6) intunal education assurance as for the assessment 
and the affirmation for effectivament of the indcators, this process were done through the 
dissection and suggestion of 10 expertse. The samples were school administrators, academic 
leaders including teachers with a total number of 540 altogether. The instruments used were 
5-Level rating scale questionnaire with IOC (0.80-1.00), reliability (0.975). The data were 
processed through computer program. 
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บทนำา
ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญด้านการ

ศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอดและเน่ืองจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ฉบับนี้ 
ขึ้น สอดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุก
คนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำาลังคนให้
มีสมรรถนะในการทำางานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 กลา่วถึง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการผลิตและพัฒนากำาลัง
คน การวิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้าง ขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 2.1 กำาลังคนมีทักษะที่สำาคัญจำาเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการ
ศกึษาผลติบณัฑติทีม่คีวาม เชีย่วชาญและเปน็เลศิ
เฉพาะด้าน 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่า
เพิม่ทางเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรท์ี ่3 เปน็การพฒันา
ศกัยภาพคนทกุช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และคุณลักษณะที่ จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 3.2 
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กจิกรรม/กระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร อยา่งมี

The research results were as follows: 

1. As for the development of academic administration indicators for effectiveness 
of schools in the stated area, 85 indicators were assessed and accepted through analysis 
of related principle, concept and theory. The indicators were divided into 15 indicators of 
personnel development, 19 indicators for school curriculum development, 12 indicators for 
learning process, 12 indicators for media and technology development, 11 indicators for 
educational evaluation and learning transfer and 14 indicators for quality assurance in schools.

2. Concerning the assessment of the validity of the structural relationship model of 
academic administration indicators for effectiveness of the schools in the stated area, the 
empirical data were in congruence with the developed model with Chi-square=158.755, 
df=132, p-value=0. 0562, RMSEA=0.025,CFI=0.995, TLI=0.994, SRMR=0.016 all of which 
were all up to the set-up assumptions. In sum, the results of the assessment of the structural 
relationship model validity by testing with the empirical data were all fit and congruent with 
fine Chi-Square and level of synchronization of high and of statistical significance.

Keywords:  Development, academic administration indicators, effectiveness of schools
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คุณภาพและมาตรฐาน 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำารา
เรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จำากดัเวลาและสถานที ่3.5 ระบบและกลไกการวดั 
การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 3.6 
ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 3.7 ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560) 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
หลายมิติทั้งทางด้านทรัพยากรและระบบการ
บริหาร จัดการซึ่งต้องยกระดับพร้อมกันอย่างต่อ
เนื่อง ประกอบกับการดำาเนินงานบางประการยัง
ไม่มีความ ชัดเจนเพียงพออาจทำาให้เกิดความสบ
สนแกผู้ปฏิบัติเช่น การกระจายอำานาจการศึกษา
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน และในขณะเดียวกัน
หน่วยงานต้นสังกัดยังมกีารกำาหนดแนวทางปฏบิตัิ
ให้แก่ โรงเรียนอยู่หลายประการหรือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารในระดับพื้นที่ทำาให้บุคลากร 
จำานวนไม่น้อยไม่ทำางานตามความสามารถที่พ่ึง
กระทำากลา่วโดยภาพรวมปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพ 
การศึกษาไทยที่หลักเลี่ยงไม่พ้นจากส่งต่อไปนี้
คือ 1) คน ได้แก่ ครู ผู้บริหาร กรรมการศึกษา 
ผู้ปกครอง บุคลากรฝ่ายสนับสนุนซึ่งรวมไปถึง
บุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ศึกษานิเทศก์ 
และผู้เรียน 2) ระบบ ได้แกระบบการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการและระบบความคิดความ
เข้าใจ 3) ทรัพยากรสนับสนุนได้แก่งบประมาณ 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พระ ร าชบัญญั ติ บ ริ ห า รก ระทรว ง
ศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำาหนดจำานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเหล่าน้ีมุ่งเจตนาให้หน่วยงานทางการ

ศึกษาจัดทำานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาด้าน
วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป พัฒนา
หลักสูตร/จดการเรียนการสอน กำากับ ติดตาม
ประเมนิผลตามแผนงานโครงการ จดัระบบประกนั
คณุภาพภายในสถานศึกษา ดงันัน้ งานทสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือ 
งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารทั่วไปงานเหล่านี้อยู่ในการ
ควบคุมของกลุ่มงาน

ด้วยเหตุนี้การค้นหาตัวบ่งชี้วิชาการที่มี
ประสทิธผิลของโรงเรยีนจงึมคีวามสำาคญัยิง่ในการ
พัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาเพราะเนื่องจาก
งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานที่จะปฏิบัติ นอกนั้นเป็นงานที่สนับสนุน
เท่านั้น จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยยังไม่มีนัก
วิจัยหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษาได้สร้างและพัฒนาตัวบ่ง
ชี้ที่ใช้เป็นแกนกลาง สำาหรับประเมินงานวิชาการ
หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่นำาไปใช้ประโยชน์ใน
การกำาหนดนโยบาย การวางแผนการบริหารงาน 
ตลอดจนการติดตามผลการดำาเนินงานและการ
จัดลำาดับการพัฒนาของ

องค์กร ดังกล่าวเลยดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ทำาการวิจัยโดยใช้เทคนิคการพัฒนาตัวบ่งช้ีจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในตรวจสอบ ความเที่ยง
ตรงและความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีที่จะนำาไป
ใช้ในการตรวจสอบงานวิชาการประยุกต์ใช้วิธี
วเิคราะหแ์บบจำาลองความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Linear  
Structural Relationship Model) ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบ
จำาลองการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผู้วิจัยคาดหวังว่าตัวบ่งชี้ที่สร้างและ
พัฒนาขึ้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผ่านการ
พัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและได้รับการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ทั่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเที่ยงตรง มีความ
เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในกระบวนการ
ตรวจวัดและประเมินตัวบ่งช้ีดังกล่าว จะเป็น
แนวทางสำาหรับนักการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ตลอด
จนผู้ต้องการตรวจสอบตัวบ่งชี้งานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 หรืองาน
วิชาการระดับอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
งานวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การ

บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1

2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภูเขต 1 กับการพัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำา เสนอกรอบแนวคิดตัวบ่งชี้การ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 ดังภาพประกอบ 1
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ก�รพัฒน�ตัวบ่งชี้

โดยการกำาหนดองค์ประกอบหลัก องค์
ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 
มีวิธีดำาเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาตัวบง่ช้ีทางการศึกษาจาก
ตำารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพื่อนำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการกำาหนด
นิยามพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1

1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 จาก
ตำารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกำาหนดหรอบแนวคิดในการวิจัย

1.3 สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการ
วิจัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1

1.4 จัดทำาร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โดยใชแ้บบสอบถาม 1 ฉบบั แบง่เปน็ 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(check-list) ประกอบด้วยเพศ อายุ ตำาแหน่ง  
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหาร

 ตอนที ่2 ความเหมาะสมของตวับง่ช้ี
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบวัลำาภเูขต 1 มลีกัษณะเปน็แบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ เหมาะสม 
มากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด โดยมี
ร่างข้อคำาถามตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 ทั้ง 
82 ข้อ ดังนี้

1.5 องค์ประกอบหลักการบริหารงาน
วชิาการทีม่ปีระสิทธผิลของโรงเรยีน ประกอบดว้ย
องค์ประกอบย่อย ได้แก่

 1) การพัฒนาบุคลากร

 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 3) การพัฒนากระบวนเรียนรู้ 

 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

 5) การวัดประเมินผลและเทียบโอน

 6) การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

ระยะที่ 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 2.1.1 ประชากร

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรยีนสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 ปีการศึกษา 2561 
จำานวน 203 โรงเรียน

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 จำานวน 135 
โรงเรียน บุคลากรทั้งสิ้นจำานวน 540 คน ผู้วิจัย
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ได้ใช้วิธีการสุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎ
อัตราส่วนระหว่างจำานวนกลุ่มตัวอย่างกับจำานวน
พารามเิตอร ์20: 1 ตามแนวคดิ Gold (1980 อา้ง
ถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) สำาหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งมีจำานวนพารามิเตอร์ 20 พารามิเตอร์ 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 540 คน ซ่ึงเป็นแนวคิด
ที่จะทำาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวนมากกว่าการใช้
แนวคิดอื่น อีกทั้งสอดคล้องกับทัศนะของ Bollan 
(1980 อา้งถึงใน นงลกัษณ ์วริชัชัย, 2542) เสนอ
แนะวา่ขนาดกลุม่ตัวอย่างควรมกีารพิจารณาควบคู่
กบัจำานวนพารามเิตอรอ์สิระทีต้่องการประมาณคา่

ก�รพัฒน�เครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภ�พเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. นำาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใน
ข้ันตอนที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 10 
คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยกำาหนดเกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย
ข้อ ดังนี้ (1) ทำางานด้านการศึกษา และ/หรือ (2) 
มีประสบการณ์ในการทำางานในด้านที่เช่ียวชาญ
อยา่งนอ้ย 5 ป ีและ/หรือ (3) มเีอกสารหรือผลงาน
วจัิยเกีย่วกบัดา้นทีเ่ชีย่วชาญ อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง เพือ่
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของข้อคำาถามรายข้อกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) 
รวมทัง้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุขอ้คำาถาม ซึง่
แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังนีม้คีา่อยูร่ะหวา่ง 
0.8-1.00 ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.50 ทุกข้อ
คำาถาม

2. นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง

ใช้ (try - out) กับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 
1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จำานวน 50 แห่ง แล้วนำา
ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมได้ไปหาคณุภาพของเครือ่งมอื
โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เทีย่ง (Reliability) ของแบบสอบถามเทา่กับ 0.975 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้น
ตอน ดังนี้

1. ผูว้จัิยทำาการตรวจสอบแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด แล้วนำามาลงรหัส เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป

3. วิเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภูเขต 1 โดยการหาค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) มาเปรียบเทียบกับการ
แปลผลที่กำาหนดตามสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผู้ วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย ดังนี้ (สุทธิธัช คนกาญจน์,  
2547) 

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เป็น
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เป็น
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เป็น
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง
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 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เป็น
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย

 ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง เป็น
ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(confirmatory factor analysis) โดยการตรวจสอบ 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้าง
องค์ประกอบ และกำาหนดน้ำาหนัก ตัวแปรย่อยที่
ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วย
โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติิและโปรแกรม MPLUS 
เพือ่หาคา่น้ำาหนกัตัวแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้างตัวบ่ง
ชี้ และทำาการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลการวจิยัทีเ่ปน็ตวัแบบเชิงทฤษฎทีีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

5 .  การตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลนืของโมเดลการวจิยักบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ซ่ึงถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยังไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะ 
ตรวจสอบ ดังนี้

5.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square 
statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ 
ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่ำามาก หรือมีค่ายิ่งเข้า
ใกลศ้นูยเ์ทา่ไร แสดงวา่ขอ้มลูโมเดลลสิเรลมคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Golob, 2003) 

5.2 ค่าสัดส่วน x^2/df เมื่อจำานวน
กลุ่มตัวอย่างมาก ค่าไค-สแควร์ก็จะยิ่งสูงมากจน
อาจทำาให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงแก้ไขโดย
พิจารณาค่า x^2/df ซึ่งค่าน้อยกว่า 2.00 ถืออยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998) 

 5.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบ
เทยีบ (Comparative Fit Index: CFI) ใชเ้ปรยีบเทยีบ
รูปแบบเชิงสมมติฐานการวิจัยว่ามีความกลมกลืน

สูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด  
คา่ตัง้แต ่0.09-1.00 แสดงว่ารปูแบบเชงิสมมตฐิาน
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

5.4 ดชันรีากกำาลงัสองเฉลีย่ของคา่ความ
แตกตา่งโดยประมาณ (Root mean square error 
of approximation: RMSEA) เป็นดัชนีที่พัฒนา 
มาจากค่าฟั งก์ชั่ นความแตกต่างประชากร  
(Population discrepancy function, PDF) 
เนื่องจากเมื่อเพิ่มจำานวนพารามิเตอร์อิสระ ค่า
สถิติดังกล่าวจะมีค่าลดลง เพราะค่าสถิตินี้มี
ค่าขึ้นอยู่กับองศาอิสระ โดยทั่วไปค่า RMSEA  
ที่น้อยกว่า 0.07 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
(Hu and Bentler, 1999) 

5.5 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของ
เศษเหลือ (Root mean square residual: RMR) 
เป็นค่าที่บอกขนาดของส่วนที่เหลือ โดยเฉล่ีย
จากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของ
แบบจำาลองสองแบบจำาลองกับข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ค่าดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า
แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยทั่วไปดัชนี RMR ที่น้อยกว่า 0.10 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998) 

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในก�รเสนอผลก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกันในการ
แปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กำาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
นำาเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ

 แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 (Standard Deviation) 

SRMR แทน ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Squared 
Residual) 
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RMSEA แทน ดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Squared Error of Approximation) 

df แทน องศาอิสระ (Degree of  
Freedom) 

p แทน ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ

b แทน น้ำาหนักองค์ประกอบ

S.E. แทน ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
(Standard error) ของน้ำาหนักองค์ประกอบ

 แทน ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได้) 

 แทน องคป์ระกอบย่อย (ตวัแปรแฝง) 

 แทน องค์ประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

 แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม หัวลูกศรแสดง
ทิศทางของอิทธิพล

PEP แทน การบริหารงานบุคลากร

CUR แทน การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา

PRO แทน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ICT แทน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

EVALU แทน การวัดประเมินผลและ
เทียบโอน

ASS แทน การประกันคุณภาพทางการ
ศึกษา

ผลการวิจัย
1.1 สรุปผลการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

เกีย่วกบัความเหมาะสมของตวับง่ช้ีทัง้ 82 ตวับง่ช้ี

 1 .1 .1 การบริหาร วิชาการที่ มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ู
เขต 1 ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า มีความ
เหมาะระดับมากทุกองค์ประกอบและเรียงลำาดับ
จากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (CUR) 2) การ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา (ASS) 3) การ
บริหารงานบุคลากร (PEP) 4) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ (PRO) 5) การวัดประเมินผล 
และเทียบโอน (EVALU) 6) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ICT) ตามลำาดับ

 1.1.2 ดา้นการพฒันาบคุลากร พบวา่  
โดยภาพรวมด้านการบริหารงานบุคลากร มีความ
เหมาะสมในระดับมาก พิจารณาองค์ประกอบ
ย่อยพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุก 
องค์ประกอบย่อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับ คือ อบรมและการสอนงาน การให้
สนับสนุน อำานวยความสะดวก การพัฒนาวิชาชีพ
และคุณภาพบุคลากร ตามลำาดับ

 1.1.3 ดา้นการพฒันาหลักสตูรสถาน
ศกึษา พบว่า โดยภาพรวมดา้นการพัฒนาหลกัสูตร 

 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
พจิารณาองคป์ระกอบยอ่ยพบว่า มคีวามเหมาะสม 
ในระดับมากทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ คือ กำาหนดจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา การบริหาร
หลักสูตรและนำาไปใช้ การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน และการกำาหนดและจัดเนื้อหาสาระ 
ตามลำาดับ

 1.1.4 ดา้นการพฒันากระบวนเรยีนรู ้ 
พบว่า โดยภาพรวมด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดับมาก พิจารณา
องคป์ระกอบยอ่ยพบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบั
มากทกุองคป์ระกอบยอ่ย โดยมคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ
สามอันดับ คือ การพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติ
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จริงและนำาไปใช้ประโยชน์ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
วิธีการสอนของครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตาม
ลำาดับ

 1.1.5 ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี พบว่า โดยภาพรวมด้านพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มี
ความเหมาะสมในระดับมากทุกองค์ประกอบย่อย 
โดยมคีะแนนเฉลีย่สงูสดุสามอนัดับ คือ การกำากบั
ติดตาม ประเมินคุณภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลำาดับ

 1.1.6 ด้านการวัดประเมินผลและ
เทียบโอน พบวา่ โดยภาพรวมดา้นการวดัประเมนิ
ผลและเทียบโอน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
พจิารณาองคป์ระกอบย่อยพบวา่ มคีวามเหมาะสม 
ในระดับมากทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ คือ ค้นคว้าความก้าวหน้า
พัฒนาเป้าหมายความสำาเร็จ จัดทำาเอกสารกรอก
ข้อมูล บันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล การกำาหนด
หลักเกณฑ์เครื่องมือ แนวปฏิบัติตามลำาดับ

 1.1.7 ด้านการประกันคุณภาพ
ทางการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมด้านการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา มีความเหมาะสมในระดับ
มาก พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีความ
เหมาะสมในระดบัมากทกุองคป์ระกอบย่อย โดยมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอนัดับ คอื จดัทำาโครงสรา้ง
การบริหารที่ เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพทางการศึกษา ประเมนิคุณภาพการศกึษา 
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำาหนดเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก กำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามลำาดับ

 1.2 ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลของ

โรงเรยีนสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห์ ได้ดังนี้

 1.2.1 การวิเคราะห์การสร้างสเกลองค์
ประกอบงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 โดยการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน ซ่ึงก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ทั้ง 82 ตัว
บ่งชี้ พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในแต่ละ
โมเดลมคีวามสมัพันธก์นัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 (p <.01) ทุกค่า สรุปได้ว่าโมเดลมี
ความเหมาะสมที่จะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ซึ่งประกอบด้วยโมเดลการพัฒนาบุคลากร โมเดล
การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา โมเดลการพฒันา
กระบวนเรยีนรู ้โมเดลการพฒันาสือ่นวตักรรมและ
เทคโนโลย ีโมเดลการวัดประเมนิผลและเทยีบโอน 
และโมเดลประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา เมือ่
นำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า โมเดลตาม
สมมตฐิานการวิจัยสอดคลองกับข้อมลเชิงประจักษ ์
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 82 ตัวบ่งช้ี  
เป็นตัวบ่งช้ีที่สำาคัญขององค์ประกอบงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1

 1.2.2 การวิเคราะห์การพัฒนาตัวบ่งชี้ 
รวมงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 เป็นการพัฒนาจากสเกล
องค์ประกอบงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรยีนสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองก่อนทำาการ
วิเคราะห์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
องค์ประกอบย่อยทั้ง 19 องค์ประกอบ พบว่า  
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สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวับง่ช้ีในแตล่ะองค์ประกอบมี
ความสมัพนัธกั์นอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.01 (p <.01) ทุกองค์ประกอบซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
องค์ประกอบย่อยทั้ง 19 องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมที่เป็นองค์ประกอบย่อยงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้

 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัอันดบัแรก พบวา่ โมเดลตามกรอบความคิด
ในการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มลเชงิประจกัษ ์และมี
นัยสำาคัญทางสถิติทุกค่า

 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ทุกองค์ประกอบ 
ของงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 มีนัยสำาคัญทางสถิติ โดย

ตัวบ่งชี้รวมสำาหรับงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 เกิดจาก 
องคป์ระกอบ คอื การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
การวัดประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนา
กระบวนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ตามลำาดบั

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วย ซึ่งประกอบตัวบ่งชี้ 
82 ตวับง่ชี ้และองคป์ระกอบหลกั 6 องค์ประกอบ 
คือ การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพ
ภายใน การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การวัดประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนา
กระบวนเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา ตามลำาดับ มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

13 
 

     1) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก พบวา โมเดลตามกรอบความคิดใน
การวิจัยสอดคลองกับขอมลเชิงประจักษ และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา 

      2)   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบวา ทุกองคประกอบ ของงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
1 มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวบงชี้รวมสําหรับงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 เกิดจากองคประกอบ  คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การวัดประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนากระบวนเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการวิจัยที่ประกอบดวย ซึ่งประกอบตัวบงชี้ 82 
ตัวบงชี้ และองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ คือ การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพภายใน การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนากระบวนเรียนรู และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  2   แสดงโมเดลตัวบงชี้งานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
                       เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

ภ�พที่ 2 แสดงโมเดลตัวบ่งชี้งานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1
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ต�ร�งที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยนั เพือ่พฒันาตวับง่ชีง้านวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1

องค์ประกอบ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ น้ำ�หนัก 
องค์ประกอบ b

สัมประสิทธิ์ก�ร
พย�กรณ์ R2

ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนม�ตรฐ�น 
(Standard error) ของน้ำ�หนัก

องค์ประกอบ (S.E.) 

อันดับแรก PEP1 0.802 0.356 0.021

PEP2 0.813 0.340 0.021

PEP3 0.826 0.318 0.019

CUR1 0.870 0.244 0.015

CUR2 0.798 0.364 0.021

CUR3 0.854 0.271 0.017

CUR4 0.846 0.284 0.017

PRO1 0.865 0.252 0.016

PRO2 0.812 0.341 0.021

PRO3 0.815 0.335 0.020

ICT1 0.796 0.366 0.022

ICT2 0.849 0.280 0.017

ICT3 0.819 0.329 0.020

EVAL1 0.828 0.315 0.018

EVAL2 0.870 0.244 0.015

EVAL3 0.817 0.333 0.020

ASS1 0.701 0.509 0.029

ASS2 0.783 0.387 0.024

ASS3 0.781 0.389 0.024

อันดับแรก PEP 1.020 -0.040 0.010

CUR 0.995 0.010 0.006

PRO 0.996 0.009 0.008

ICT 1.008 -0.016 0.009

EVAL 1.008 -0.016 0.007

ASS 1.038 -0.077 0.015
Chi-square=158.755, df=132, p-value= 0. 0562, RMSEA=0.025 CFI=0.995, TLI=0.994, SRMR=0.016
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อภิปรายผล 
ผลการวจิยัเพ่ือพัฒนาตัวบงชีง้านวชิาการ

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ มีประเด็นท่ี
สำาคัญ ในการอภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็น  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผลการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ี ผล
การวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้รวมงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้น
การศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 1 พบวา่  
โมเดลตัวบ่งชีผู้้วจิยัสรา้งขึน้มาความสอดคลอ้งกบั
ข้อมลูเชงิประจกัษแ์ละมนุษย์สำาคัญทางสถติทกุคำา 
แสดงใหเ้หน็วา่ องคป์ระกอบหลกัของงานวชิาการ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทัง 6 องค์ประกอบ 
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านการ
วัดประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนากระบวน
เรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลำาดับ เป็นองค์
ประกอบที่สำาคัญของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ซึ่งสอดคล้อง
กบักรอบแนวคดิในการวจิยัและสมมตุฐานการวจิยั 
รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ต่างๆ ทักษะเกี่ยวกับตัวแปร ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้
วิจัยได้สร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด การปฏิบัติงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า
อาทิเช่น สำานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดประเมินสมรรถนะและความรู้ ความ
สามารถในการบริหารงานวชิาการของ สถานศกึษา 
ดัง้นัน่ องคป์ระกอบหลกัของงานวชิาการของสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 6 องค์ประกอบหลกัจงึประกอบ
ด้วยตัวบ่งชี้รวมของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ทั้ง 82 ตัวบ่งชี้ 

มคีวามสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัดิ ์นลิผาย 
(2555: 59) เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล ซึ่งพบว่า นโยบายวิชาการ
เป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งที่สามารถแสดงถึงการ
บรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลได ้นอกจากนัน้
องคป์ระกอบหลกัการบรหิารหลกัสตูร การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้และการนิเทศงานวิชาการ
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประยูร เจริญสุข (2553: 210) ที่ได้ทำาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สมศักดิ์ นิลผาย (2555: 59) ซึ่งทำาวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล อีกทั้งยังสอดคล้องงานวิจัยของวทัญญู 
ภูชาดา (2557: 319-321) เรื่อง การพัฒนาตัว
บ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่า การ
บริหารหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการนิเทศงานวิชาการเป็นองค์ประกอบหลัก
ที่สามารถนำาไปสู่การบ่งชี้การบริหารวิชาการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ได้ 
นอกเหนือจากนี้องค์ประกอบหลักทั้งสี่อันเป็นผล
จากการวิจัยยังมีความสอดคล้องกับกรอบความ
รบัผดิชอบทีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 และมาตรา 39 ท่ีให้สถานศึกษา 
และครูต้องมีการนำาการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ไว้อย่างชัดเจน โดยภาพรวมในแต่ละด้านการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่สำาคัญของ
สถานศึกษา นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้อง
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กับสำานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 13-15) 
ที่ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารวิชาการว่า
มีขอบข่ายและภารกิจที่ครอบคลุมทั้ง 5 องค์
ประกอบหลักสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2547: 163) ได้กล่าวถึงกิจกรรม
หลักของการบริหารงานวิชาการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารการศึกษา และมีกิจกรรมที่สำาคัญ
ใน 4 องค์ประกอบหลักเช่นกัน นอกจากนั้น 
ผลวิจัยยังพบว่า องค์ประกอบหลักย่อย 14  
องค์ประกอบ ซึ่ง 3 องค์ประกอบย่อยแรก ได้แก่ 
การจัดทำานโยบายงานวิชาการ การนำานโยบาย 
สู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย งานวิจัย
ของ สมศกัดิ ์นิลผาย (2555: 167-168) แนวคดิเชิง
ทฤษฎขีอง Dye (1981 อา้งถงึใน พูลยชั์ยยาวริาช  
2550: 24) Anderson (1990: 35) จุฬาภรณ์  
มาเสถียรวงศ์ (2549: 41-42) และ พลูยช์ยัยาวิราช  
(2550: 27) สำาหรับอีก 11 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การกำาหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร การ
กำาหนดขอบข่ายเนื้อหา การนำาหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินผลหลักสูตร การส่งเสริมให้ครูจัดทำา
แผนการเรียนรู้ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การพัฒนาความสามารถ
ครูในการจัดการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้
การวางแผนการการนิเทศ การดำาเนินการนิเทศ
และการประเมินผลการนิเทศ มีความสอดคล้อง
กับองค์ประกอบย่อยของผลการวิจัยของประยูร 
เจริญสุข (2553: 210) สมศักดิ์ นิลผาย (2555: 
248) และวทัญญู ภูชาดา (2557: 319-321) 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่องคป์ระกอบหลกัทัง้ 4 ด้าน 
และองค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ด้าน ดังกล่าวล้วนมี
คณุคา่และมีความสำาคัญทีส่ามารถแสดงให้เห็นถงึ
คุณภาพและความสำาเร็จของการบริหารวิชาการ
ท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 
1 ซ่ึงการได้มาของทั้งองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยเหล่านี้น้ีผู้วิจัยได้ยกร่างและ

พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ของนัก
วิชาการ แนวปฏิบัติทางวิชาการของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ผลการวิจัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการแล้วดำาเนิน
การสังเคราะห์แล้วจำาแนกเป็นรายองค์ประกอบ
อย่างเคร่งครัดและถูกหลักวิชาการนอกจากนั้น
ยังถูกนำาไป วิเคราะห์ สังเคราะห์และหลอมรวม
เข้ากับความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการผู้บริหาร
การศึกษาระดับสูง ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้มีหน้าที่และความรับผิด
ชอบโดยตรงจึงทำาให้องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ 
มีคุณค่าและสามารถนำาไปสู่การสร้างตัวบ่งชี้
ประสทิธผิลของการบรหิารวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1 ได้อย่างแท้จริง 

2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวิเคราะห์องค์เชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 1 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของโมเดลองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 6 องค์
ประกอบ หลัก มีค่าเป็นบวก มีคำาตั้งแต่ .995  
ถึง 1.038 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคำา 
โดยที่เมื่อจัดลำาดับ ตัวบ่งช้ีทีมีความเหมาะสมใน
การเป็นตัวบ่งชี้งานวิชาการ จากมากไปหาน้อยได้
ดงัตอ่ไปน้ี คอืการพฒันาบคุลากร (PEP) มนี้ำาหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.020 การประกันคุณภาพ
ภายใน (ASS) มีน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.038 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(ICT) และ การวัดประเมินผลและเทียบโอน มี
น้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.008 การพัฒนา
กระบวนเรียนรู้ (PRO) มีน้ำาหนักองค์ประกอบ
เทา่กบั .996 และการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
(CUR) มีน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ .995 ตาม
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ลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้งาน วิชาการ เกิด
จากองค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร การประกัน

คุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายใน และ
การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ีตามลำาดบั
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