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บทคดัย่อ 
การว ิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบรหิารงานวชิาการที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงานวชิาการของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใต้ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ กลุ่มตวัอย่าง คอื อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ 5 แห่ง ประกอบดว้ย 1) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 2) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 3) มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 4) มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา และ 
5) มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 510 คน สุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามซึง่ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยสูตรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค ไดเ้ท่ากบั .967 วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ 
ผลการศกึษา พบว่า องคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใต ้ไดแ้ก่ 
1) การประกนัคุณภาพสถานศกึษา 2) การวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน 3) การจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 4) 
การบริหารและการพฒันาอาจารย์ 5) ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสูตร 6) การพฒันาอาจารย์ การส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ การวดัผล
ประเมนิผล และการเทียบโอน และ 7) การส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบการประกนัคุณภาพ
สถานศกึษา เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้มากทีสุ่ด (Beta = .302)รองลงมา 
ไดแ้ก่ องค์ประกอบการพฒันาอาจารย์การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ การวดัผลประเมนิผล และการเทยีบโอน (Beta = -.195) โดยทัง้ 7 ตวัแปร
สามารถอธบิายความแปรปรวนของประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการตามความคดิเหน็ของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตไ้ด้
รอ้ยละ 50 (adj.R2 = .504) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 และมคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการท านาย .30288 
 
ค าส าคญั: การบรหิารงานวชิาการ  ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั 
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Abstract 
 This research aim to study the factors Affecting Academic Administration Effectiveness of Southern Rajabhat University 
according to the opinions of teachers.  The sample are professors of 5 in Southern Rajabhat Universities, include:  1)  Phuket 
Rajabhat University 2)  Surat Thani Rajabhat University 3)  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 4)  Songkhla Rajabhat 
University and 5)  Yala Rajabhat University.  The sample of 510 people.  Use multi-step sampling.  The research instrument was 
questionnaire created by the researcher from 5 experts.  Find the reliability of the questionnaire by Cronbach,s alpha reliability 
coefficient. The reliability of the whole, equal to .967. The data was analyzed by multiple regression analysis.  
 The result revealed that: factors Affecting Academic Administration Effectiveness of  
Southern Rajabhat University, including 1) Educational Quality Assurance 2) Measurement, evaluation, and transfer 3) Teaching 
and learning to develop 21st century learners 4) Management and professor development 5) System and mechanism for curriculum 
improvement 6) Development of teachers and promotion of learning resources and Measurement and evaluation and 7) Promoting 
media sources, innovation and technology.  By the Educational Quality Assurance Is the most important factor affecting the 
academic administration effectiveness of Southern Rajabhat University (Beta = .302)  and followed by Development of teachers 
and promotion of learning resources and Measurement and evaluation (Beta =  - . 195)  The seven variables can explain the 
variance of academic administration effectiveness of Southern Rajabhat University, region by 50 percent ( adj.R2 =  . 504)  with 
statistical significance at the level of .001 and with standard error in the predictions .30288 
 
Keyword:  Academic Administration, Academic Administration Effectiveness, Rajabhat University 
Paper Type: Research 

 
1. บทน า 
 ขอบข่ายงานและภาระหน้าทีง่านภายในสถานศกึษา 
ประกอบด้วย การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป (Ministry of 
Education, 2007) โดยล าดับความส าคัญของการบริหารงานใน
สถานศึกษาสามารถเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้  1) งาน
วิชาการ ร้อยละ 40 2) งานบุคลากร ร้อยละ 20 3) งานกิจกรรม
นกัศกึษา รอ้ยละ 20 4) งานธุรการและงานการเงนิ รอ้ยละ 5 5) งาน
อาคารสถานที่ ร้อยละ 5 6) งานความสมัพนัธ์กบัชุมชน ร้อยละ 5 
และ 7) งานบรหิารทัว่ไป รอ้ยละ 5 จะเหน็ไดว้่างานวชิาการเป็นงาน
ที่มสีดัส่วนมากที่สุด เนื่องจากเป็นหวัใจส าคญัในการบริหารงาน
ของสถาบนัการศกึษา ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะ
ขบัเคลือ่นร่วมกนัเพือ่ใหส้ถานศกึษาด าเนินงานไปดว้ยความราบรื่น
และบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรตระหนัก
ถึงภาวะผู้น าด้านการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ
หน้าที่หลกัของสถาบนัการศึกษาทุกแห่งและทุกระดับ คือ การ
พฒันาความรูแ้ก่ผูเ้รยีนดา้นวชิาการ โดยการท างานร่วมกบัผู้สอน 
กระตุ้นเตือนผูส้อน ให้ค าแนะน าผู้สอน และประสานงานให้ผูส้อน
ทุกคนท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคุณภาพสถานศกึษา
สามารถพิจารณาได้จากประสิทธผิลด้านการบริหารงานวชิาการ
เนื่องจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัทุก ๆ งาน อาทเิช่น งานหลกัสตูร 
การการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล เป็นต้น และ
เป็นหวัใจส าคญัของสถานศกึษาทุกระดบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

 
 
 
ทางตรงหรือทางอ้ อมขึ้ นอยู่ ก ับลักษณะของงานนั ้น  ๆ 
( Wonganutroj, 2010, pp. 16- 18) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2554 
ทีม่สีาระส าคญัเกี่ยวกบัมาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา ประกอบดว้ยมาตรฐานดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ดงันี้ 1) 
ด้านกายภาพ 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านการเงนิ และ 4) ด้านการ
บรหิารจดัการ จะเหน็ไดว้่าการบรหิารงานวชิาการเป็นมาตรฐานที่
ส าคญัในการจดัการศกึษา โดยสถาบนัอุดมศกึษาต้องมศีกัยภาพ
และความพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิด้านวชิาการเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของสถาบนัอุดมศกึษา รวมทัง้แผนการผลติ
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต
โดยรวม โดยมหีลกัประกนัว่าผูเ้รยีนจะไดร้บัการบรกิารการศกึษาที่
ด ีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมคีุณภาพ ดงันัน้สถาบนัต้องมี
การบรหิารวชิาการที่มคีุณภาพ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ทัง้
ในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอน การประเมนิผลการเรยีนรู้ การประกนั
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วชิาการ (Ministry of Education, 2011)  
 การบริหารงานวิชาการจึงเ ป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้ความร่วมมอืของบุคลากรในสถานศกึษา ในการจดักจิกรรม
ทุกประเภทภายในสถานศกึษาทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการศกึษา
ของผู้เรียน ภายใต้การประสานงานของบุคลากรทุกระดับใน
สถานศึกษาร่วมกนั ซึ่งบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในการ
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ส่งเสรมิงานวชิาการของสถานศกึษา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ผูส้อน โดยการบรหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่ผูบ้รหิารใชเ้วลาในการ
บรหิารงานด้านวชิาการเพื่อมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียน มคีวามรู้ และทกัษะตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ รวมทัง้
ภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลกัสตูร (Rathnithay, 2017, p. 15) 
โดยการจดักิจกรรมทุกสิง่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาการ
เรยีนการสอนใหไ้ดผ้ลดแีละมปีระสทิธผิลเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
กบัผู้เรยีน (Wonganutroj, 2010, pp. 3-4) การบรหิารงานวชิาการ
จึงเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบรหิารจดัการไป
ให้สถานศึกษาให้มากที่สุด มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
บรหิารงานดา้นวชิาการอย่างอสิระและสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผู้เรยีนและผู้ใช้บณัฑติ โดยบรหิารจดัการตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและ
ภายนอก ตลอดจนการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการ
สอน รวมทัง้สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั และ
บูรณาการจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของชุมชนรวมทัง้
องคก์รต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Ananave, 2014, p. 99) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถานศกึษาระดบัอุดมศึกษา
สงักดักระทรวงศกึษาธกิารที่ผลตินักศกึษาภายใต้พระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ซึง่การด าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุตาม
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 
2547 ล้วนมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานด้านการบรหิารงาน
วิชาการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายโดยสามารถประเมนิผลการด าเนินการไดจ้ากการประเมนิ
คุณภาพสถานศกึษาของส านกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา สอดคล้องกบั (Wonganutroj, 2010, p. 2) งาน
วชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิารสถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศกึษาจะพจิารณาไดจ้ากผลการด าเนินงานด้าน
วชิาการทีไ่ดร้บัการประเมนิจากคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
 โดยพบว่าการประเมนิของคณะกรรมการการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสามด้านการบรหิารและการพฒันาสถาบนั
ประเด็นการพัฒนาคณาจารย์ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช มคี่าคะแนนการประเมนิรอ้ยละ 2.08 (The Office 
for National Education Standards and Quality Assessment, 
2011, p. 6) มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี มคี่าคะแนนการ
ประเมนิรอ้ยละ 2.11(The Office for National Education Standards 
and Quality Assessment, 2011, p. 2) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต มคี่าคะแนนการประเมินร้อยละ 2.01 ซึ่งอยู่ในระดับต้อง
ปรบัปรุง ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มคี่าคะแนนการประเมนิ
ร้อยละ 2.07 (The Office for National Education Standards and 
Quality Assessment, 2012, p. 5) และมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
มีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 2.08 (The Office for National 

Education Standards and Quality Assessment, 2012, p. 2) ซึ่ ง
อยู่ในระดบัต้องปรบัปรุงเช่นกนั โดยมขีอ้เสนอเชงินโยบายที่ควร
พฒันาด้านคณาจารย์ ดงันี้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กบัอาจารย์ได้ศึกษาต่อและ
เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการเนื่องจากจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัยงัต ่ากว่า
เกณฑ ์(The Office for National Education Standards and Quality 
Assessment, 2012, p. 8) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี โดย
การส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจยัเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการ
เรยีนการสอน (The Office for National Education Standards and 
Quality Assessment, 2012, p.3) มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดย
การจดัสดัส่วนภาระงานวจิยัให้เหมาะสมและเอื้อใหอ้าจารย์มเีวลา
ส าหรับท าการวิจัยเพิ่มขึ้น (The Office for National Education 
Standards and Quality Assessment, 2012, p.  6)  ส่ ว น
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา โดยการก าหนดเป้าหมายด้านจ านวน 
ระยะเวลา แผนงาน รวมทัง้การจดัระบบส่งเสรมิทางวชิาการ โดยมี
กลยุทธ์ที่ช ัดเจนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์  (The Office for National Education Standards and 
Quality Assessment, 2012, p. 6) ดา้นมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ควรปรบัปรุงคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลยัให้อยู่ในฐาน TCI 
เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เผยแพร่งานวิจยั (The Office for 
National Education Standards and Quality Assessment, 2012, p
. 2) จะเห็นได้ว่าผลการประเมนิที่อยู่ในระดบัต้องปรับปรุงทัง้ 5 
มหาวทิยาลยั มคีวามเชื่อมโยงและเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารและการ
พฒันาอาจารย์ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของการบรหิารงานวชิาการ ดงันัน้
เพื่อให้ผลการประเมนิดงักล่าวยกระดบัเพิ่มขึ้นควรมกีารก าหนด
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บรหิารงานใหช้ดัเจนเพื่อใชใ้นการขบัเคลื่อนงานทีม่คีวามเชื่อมโยง
กนัในภาพรวมของมหาวทิยาลยั ส่วนผลการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารงานวชิาการด้านอื่น ๆ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัดนีัน้ เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัให้อยู่ในระดบัดี
มากจึงควรมีการก าหนดองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลยั
ภายใตบ้รบิทของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้เช่นกนั 

จากความเป็นมาของปัญหาและความส าคัญดงักล่าว
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจศึกษาองค์ประกอบการบรหิารงานวิชาการ
ใดบ้างที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ เนื่องจากกระบวนการบรหิารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักที่ เชื่อมโยงกับภารกิจด้านอื่น ๆ ที่
ขบัเคลื่อนและส่งเสรมิสมรรถนะของผู้เรยีนให้บรรลุมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิี่ก าหนดไว้ทัง้ 5 
ดา้น นอกจากนัน้หากมอีงค์ประกอบการบรหิารงานวชิาการทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
ภาคใต้กจ็ะช่วยใหก้ารบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ในภาคใต้ที่ต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการ
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ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ภายใต้ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ที่สามารถน ามาใช้ในการบรหิารจดัการ
ดา้นการบรหิารงานวชิาการต่อไป  

 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ภาคใตต้ามความคดิเหน็ของอาจารย์ 

 
3. กรอบแนวคิด 

ผู้วจิยัได้ก าหนดกรอบแนวคดิขององค์ประกอบและตวั
บ่งชีก้ารบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใต ้ทีไ่ดม้า
จากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัของ 
Wisalaphon (1999), Ministry of Education (2003), Lankhunthot 
(2008 ) , Preeyawongsakun (2008 ) , Wonganutroj (2010 ) , 
Mahanthanathibadee ( 2 0 1 1 ) , Netasit ( 2 0 1 1 ) , Ministry of 
Education (  2011) ,  Tawong (2012) , Kaewsinuan (2013 ) , 
Soranan (2013), Ananave (2014) and Knoeles (1970) สามารถ
สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ จ านวน 6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) การบรหิาร
และการพฒันาหลกัสูตร 2) การบรหิารและการพฒันาการเรยีนการ
สอน 3) การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ี4) 
การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 5) การประกันคุณภาพ
สถานศกึษา และ 6) การวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอน   

ด้านกรอบแนวคิดขององค์ประกอบและตัวบ่ งชี้
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้มาจากการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัของ Ministry of Education 
(2003) , Office of the Higher Education Commission (2010 ) , 
Glickman (1990) , Mott (1966) , Nahavendi and Malekzadeh 
(1999), Hoy and Miskel (2013) สามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบ 
จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศกึษา 2) ความพงึพอใจเกี่ยวกบัผู้ใชบ้ณัฑติ และ 3) ความพงึ
พอใจในการท างานของอาจารย ์
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาการองค์ประกอบที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคใต้ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) โดยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใต ้

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ทัง้ 
5 แห่ง ประกอบดว้ย 1) มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 2) มหาวทิยาลยั

ราชภฏั สุราษฎร์ธานี 3) มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 4) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา และ 5) มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
จ านวน 2,053 คนกลุ่มตวัอย่าง คอื อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัใน
ภาคใต ้ทัง้ 5 แห่ง จ านวน 510 คน 
 ผู้วจิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิดของแฮร์
และคณะ (Hair et al., 2010, p.101) ทีก่ าหนดใหก้ลุ่มตวัอย่าง อย่าง
น้อย 5-10 เท่าของตัวบ่งชี้ และตามข้อเสนอแนะของ Comrey & 
Lee (1992, p. 3) ดงันี้ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 ราย ถอืว่า แย่มาก 
(very poor) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 ราย ถอืว่า ไม่ด ี(poor) กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 200 ราย ถอืว่า พอใชไ้ด ้(fair) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
300 ราย ถือว่า ด ี(good) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 ราย ถือว่า ดี
มาก (very good) และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,000 หรอืมากกว่า ราย 
ถือว่า ยอดเยี่ยม (as excellent) ส าหรบัการวิจยัครัง้นี้  มตีัวแปร
อสิระทีเ่ป็นตวัแปรสงัเกตได ้ทีต่อ้งการวเิคราะห์ จ านวน 85 ตวัแปร 
ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 6 เท่า ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทัง้สิ้น 510 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 

4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 
ขอ้ ประกอบดว้ย 1) สถานศกึษาทีส่งักดั 2) ต าแหน่งทางวชิาการ 
และ 3) ระยะเวลาการปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของอาจารย์ทีม่ต่ีอ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใต้
ตามความคดิเห็นของอาจารย์ จ านวน 6 องค์ประกอบ จ านวน 85 
ขอ้  

4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือทีใ่ช้ในงานวิจยั 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 5 
คน ด้วย (Index of item objective congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาระหว่าง 0.6-1.0 หาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่ าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach, 1951, p.161) ที่มีค่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ .7 ขึ้นไป 
(Fraenkel, Wallent & Hyun, 2012, p. 157) ไดค้่าความเชื่อมัน่ราย
ดา้นระหว่าง .824-.946 ภาพรวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .967 

4.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          ก่อนท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัเสนอโครงการวจิยัเพือ่
ขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย์ของมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ได้หมายเลขรบัรอง 1/2561 ลง
วนัที ่27 ตุลาคม 2561หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูโดย
ผู้วิจ ัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ ถงึมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตท้ัง้ 5 แห่ง 
เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามการวจิยั โดยผู้วจิยั
และผูช้่วยวจิยัแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แลตรวจสอบ
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ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัทีไ่ดร้บัคนื หลงัจากนัน้น า
ขอ้มลูมาวเิคราะห ์
 4.5 วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

โดยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ  
(Multiple Regression Analysis) โดยวธิ ีStepwise 

 
5. ผลการวิจยั 

ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี มากทีสุ่ด รอ้ยละ 
25.88 รองลงมา คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา รอ้ยละ 22.75 
และมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ร้อยละ 18.43, 16.86, 16.08 
ตามล าดับ ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ต าแหน่ง
อาจารย์ ร้อยละ 88 รองลงมา คอื ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รอ้ยละ 11 และ รองศาสตราจารย์ รอ้ยละ 1 ส่วนระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัปัจจุบนั ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-
5 ปี รอ้ยละ 44.9 รองลงมา คอื 6-10 ปี รอ้ยละ 38.0 และ 11 ปี
ขึน้ไป รอ้ยละ 17.1 

ขอ้มลูองคป์ระกอบและตวับ่งชี้การบรหิารงานวชิาการที่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัภาคใตต้ามความคดิเหน็ของอาจารย์ พบว่า องคป์ระกอบการ
บรหิารงานวชิาการทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต ้หรอืเป็นตวัแปรทีเ่ขา้สู่สมการ
ท านาย 7 ตวั ได้แก่ 1) การประกนัคุณภาพสถานศกึษา 2) การ

วดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน 3) การจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4) การบริหารและการพัฒนา
อาจารย์ 5) ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสูตร 6) การพฒันา
อาจารย์ การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล และการ
เทยีบโอน และ 7) การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี โดยองค์ประกอบการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้มากที่สุด (Beta = .302) และ
รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบการพฒันาอาจารย์ การส่งเสริม
แหล่งเรยีนรู้ การวดัผลประเมนิผล และการเทยีบโอน (Beta = -
.195) โดยทัง้ 7 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏใน
ภาคใตไ้ดร้อ้ยละ 50.40 (adj.R2 = .504) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .001 และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย 
.30288 โดยสามารถเขยีนเป็นสมการท านายไดด้งันี้ 

คะแนนมาตรฐาน 
Z (ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ) =.302(การ

ประกนัคุณภาพสถานศกึษา) + .152 (การวดัผลประเมนิผลและ
การเทียบโอน) + .171   (การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21) + .178(การบริหารและการพัฒนา
อาจารย)์ + .128(ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสตูร) +.-195(การ
พฒันาอาจารย์ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การวดัผลประเมนิผล 
และการเทียบโอน) + .149(การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลย)ี

   
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคใตต้ามความคดิเหน็ของอาจารย ์
ปัจจยัท านาย B SE Beta t p-value 

ค่าคงท่ี 1.769 .115  15.448 <.001*** 
1. องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพสถานศกึษา .206 .035 .302 5.850 <.001*** 
2. องคป์ระกอบการวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน .093 .030 .152 3.115 <.001*** 
3. องคป์ระกอบการจดัการเรยีนการสอน  
   เพือ่พฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 

 
.112 

 
.032 

 
.171 

 
3.507 

 
<.001*** 

4. องคป์ระกอบการบรหิารและการพฒันาอาจารย์ .112 .026 .178 4.311 <.001*** 
5. องคป์ระกอบระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสตูร  

.098 
 

.035 
 

.128 
 

2.805 
 

.007** 
6. องคป์ระกอบการพฒันาอาจารย์ 
   การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้การวดัผล 
   ประเมนิผล และการเทยีบโอน 

 
 

-.136 

 
 

.041 

 
 

-.195 

 
 

-3.291 

 
 

.012* 
7. องคป์ระกอบการส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้ 
   สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

 
.104 

 
.036 

 
.149 

 
2.901 

 
.004** 

R = .715    R2 = .511   adj.R2 = .504   df = 1, 502   F = 8.417***   SE.est   = .30288   
p – value = < .000*** 
* p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 
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6. อภิปรายผล 

จากการศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการที่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัภาคใต้ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ พบว่า การประกนั
คุณภาพสถานศกึษา การวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน การ
จดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 การบรหิาร
และการพฒันาอาจารย ์ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสูตร การ
พฒันาอาจารย์ การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ การวดัผลประเมนิผล 
และการเทยีบโอน และการส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ ได้ร้อยละ 50.40 
(adj.R2 = .504) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย .30288 สามารถ
อธบิายไดด้งันี้ 

6.1 การประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
 จากการศกึษาพบว่า การประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ (β = .302, p < .000) 
แสดงให้เห็นว่า หากการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในภาคใต้ด้านการประกนัคุณภาพสถานศึกษา มกีาร
ก าหนดผู้รบัผดิชอบ การจดัท าคู่มอื การสร้างระบบและกลไก
แนวทางปฏบิตั ิรวมทัง้กลไกการควบคุมตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพโดยให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคใต้เพิม่ขึ้น จะส่งผลให้ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้เพิม่ขึน้ .302  สอดคลอ้งกบั 
Inrak (2002)ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กระบวนการทีท่ าใหม้คีวามมัน่ใจว่าสถานศกึษามผีลผลติทัง้เชงิ
ปรมิาณและคุณภาพทีไ่ดม้าตรฐาน 

6.2 การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนจาก
การศกึษา พบว่า การวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ (β = .152, p < .002) แสดงใหเ้หน็
ว่า หากการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคใต้ด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน มีการ
ส่งเสริมผู้สอนเกี่ยวกบัแนวทางการวดัผลและประเมนิผลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ เป็นแนวทางในการด าเนินการวัดและ
ประเมนิผลรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
รวมทัง้ชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกบัคู่มอืการวดัผลและประเมนิผล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ เพิ่มขึ้น  จะส่ งผลให้
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
ภาคใตเ้พิม่ขึน้ .152 สอดคลอ้งกบัOffice of the Basic Education 
Commission (2004) ที่กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาการศกึษา ดงันี้  1) เป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการก ากบั ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 2) เป็นเครื่องมือมือผลกัดันหรือกระตุ้นให้เกิดการ
พฒันาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการการจดัการเรยีนการสอน 
และส่งเสริมการวิจยัในชัน้เรียน 3) เป็นเครื่องมอืน าไปสู่การ
พฒันาการเรยีนการสอนของผูเ้รยีน และ 4) เสรมิประสทิธภิาพการ
จดัการทัง้ระบบ เพื่อน าผลการประเมนิมาก าหนดยุทธศาสตร์
ต่อไป 

6.3 การจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 จากการศกึษาพบว่า การจดัการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัภาคใต้ (β = .171, p < .000) แสดงให้เห็นว่า หากการ
บรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มกีาร
จดัการเรียนการสอนเหมาะสมกบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี
คู่มอื/หนงัสอืวธิสีอนการสอน รวมทัง้มผีูร้บัผดิชอบในการบรกิาร
เพื่อพัฒนาผู้ เ รียนในศตวรรษที่  21เพิ่มขึ้น  จะส่ งผลให้
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
ภาคใต้เพิ่มขึ้น .171 สอดคล้องกบัแนวคิดของ Panich (2012)   
ที่กล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มกีารเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการ
เรียนรู้แบบเก่ าอย่ างสิ้นเชิง  โดย เ ป็นยุคความรู้ที่มีก า ร
เปลีย่นแปลง การถ่ายโอน และเชื่อมโยงทัว่ถงึกนัอย่างรวดเร็ว
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคลอ้งกบั Thanormchayathawat, 
Vanitsuppavong, Niemted and Portjanatanti (2016) ทีก่ล่าวว่า 
การพฒันานักศกึษาเพื่อเสรมิสร้างทกัษะในศตวรรษที่ 21 ถึง
เวลาแล้วที่จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ เปลี่ยนวธิคีิด 
เปลีย่นวธิกีารเรยีนรูแ้ละเปลีย่นวธิกีารพฒันา 

6.4 การบรหิารและการพฒันาอาจารย์จากการศกึษา
พบว่า การบรหิารและการพฒันาอาจารย์ สามารถอธบิายความ
แปรปรวนของประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในภาคใต้ (β = .178, p < .000) แสดงใหเ้หน็ว่า หากการ
บรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ดา้นการ
บรหิารและการพฒันาอาจารย์ มกีารสนับสนุนอาจารย์ในการ
วิจยัและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม รวมทัง้การยกย่อง เชิดชู
อาจารยไ์ดร้บัรางวลัดา้นการวจิยัเพิม่ขึน้ จะส่งผลใหป้ระสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
เพิม่ขึ้น .178 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Phaisittikul (2017) ที่
กล่ าวว่ า  การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์  (Professional 
Development) นับว่ามีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน การสร้าง
เครอืขา่ยและความร่วมมอืในลกัษณะชุมชนวชิาการ 

6.5 ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรจาก
การศกึษาพบว่า ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสตูร สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้ (β = .128, p < .000) แสดงให้เห็นว่า 
หากการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภัฏในภาคใต้
ดา้นระบบและกลไกการปรบัปรุงหลกัสูตร มกีารวเิคราะห์ความ
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พร้อมของมหาวทิยาลยัและวเิคราะห์สภาพปัญหาในการสรา้ง
หรอืปรบัปรุงหลกัสูตรเพื่อวางแผนด าเนินการจดัท าระบบและ
กลไกใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้
การวิเคราะห์สภาพปัญหาเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใต้เพิ่มขึ้น 
.128 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Wongyai (2008) ดา้นแนวคดิของนัก
มนุษยน์ิยมเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร คอื การมุง่เน้นเกีย่วกบั
การรู้จ ักตนเอง มองหลักสูตรเป็นกระบวนการที่กว้างและมี
ลกัษณะบูรณาการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการและความ
เจรญิเตบิโตของแต่ละบุคคล 

6.6 การพฒันาอาจารย์ การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู้ การ
วดัผลประเมนิผล และการเทยีบโอน จากการศกึษาพบว่า การ
พัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผล
ประเมนิผลและการเทยีบโอน สามารถอธบิายความแปรปรวน
ของประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
ภาคใต ้(β = -.195, p < .000) แสดงใหเ้หน็ว่า หากการบรหิารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ด้านการพัฒนา
อาจารย์ การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล และการ
เทยีบโอน มกีารบรหิารจดัการเพิม่ขึ้น จะส่งผลให้ประสทิธผิล
การบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตล้ดลง 
-.195 อธิบายได้ว่า อาจเกิดจากองค์ประกอบด้านการพัฒนา
อาจารย์ การส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล และการ
เทยีบโอน เป็นองค์ประกอบใหม่ทีเ่กดิจากการรวมองค์ประกอบ 
3 ดา้น คอื การบรหิารและการพฒันาอาจารย ์การส่งเสรมิแหล่ง
เรยีนรู ้สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ีและการวดัผลประเมนิผล
และการเทยีบโอน เขา้ดว้ยกนั ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมขีอบขา่ย
การบรหิารงานอยู่แล้วอาจท าให้เกดิการเลื่อมล ้าขอบข่ายการ
บรหิารซึ่งกนัและกนั ดงันัน้เมือ่การบรหิารงานวชิาการดา้นการ
พัฒนาอาจารย์และการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการวัดผล
ประเมนิผลและการเทยีบโอนเพิม่ขึน้จะส่งผลใหป้ระสทิธผิลการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคใต้ลดลง 
สอดคล้องกบัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวว่า “ เมื่อมีงานใหญ่ ๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ยส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน หรอืมขี ัน้ตอนปฏบิตัหิลาย
ขัน้ตอน จะต้องถือว่างานทุกขัน้ทุกส่วนมีความส าคญั และต้อง
พยายามท างานแต่ละส่วนแต่ละขัน้ตอนให้ส าเร็จสมบูรณ์ 
พอเหมาะพอดเีสมอกนั ไม่ละเว้นหรอืเน้นหนักส่วนใดส่วนหนึ่ง
ใหเ้กนิพอด ีงานทีท่ าจงึจะส าเรจ็เป็นผลสมบรูณ์แทจ้รงิ โดยไมม่ี
จุดบกพร่อง” 

6.7 การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สือ่  นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีจากการศกึษาพบว่า การส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ภาคใต ้(β = .149, p < .004) แสดงใหเ้หน็ว่า หากการบรหิารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคใต้ด้านการส่งเสริม

แหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ีมกีารสนับสนุนและ
ส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ีตัง้แต่การ
ส่งเสรมิผูส้อนในการผลติ การจดัหาแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ เพิม่ขึน้ 
จะส่งผลใหป้ระสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภาคใต้เพิ่มขึ้น .149สอดคล้องกับมาตรา 25 ของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถงึแหล่ง
เรยีนรูว้่า ไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่เพยีงในหอ้งเรยีน สถานทีต่่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ 
สวนสาธารณะ สถานที่เหล่านี้ก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคญั
เช่นกนั 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิช าก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ตามความคิดเห็นของอาจารย์  
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ จงึควรน าทัง้ 7 องค์ประกอบ มา
จดัท าเป็นกลยุทธ์เพื่อขบัเคลื่อนให้เกดิประสิทธิผลงานวชิาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากเป็น
องค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาคใตต้ามล าดบั 

7.2 ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรมกีารศกึษากลวธิกีารน าองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ที่

ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราช
ภฏัในภาคใตล้งสู่การปฏบิตั ิ
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rīan khō̜ng nakri ̄an [The 
Development of Academic 

 Management Factors Affecting The  
 Learning Achievement of Student in 
 Lower Secondary School]. 
 (Dissertation in Educational 
 Administration Faculty of 
 Graduate Studies, Western 
 University).  
 
Thanormchayathawat, B., Vanitsuppavong, P., 

Niemted, W. & Portjanatanti,  
N.(2016).thaksa hǣng satawat thi ̄ 
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 phatthanā laksūt læ kān ri ̄an  
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