146

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 10 ฉบับที 1 สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559

ปั จจัยทีส่ งผลต่ อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
FACTORS AFFECTING TO THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATION
IN THE SMALL-SIZE EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE
JURISDICATION OF THE 4th NAKHON SI THAMMARAT
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ผู้วิจยั

วรรณิศา โมราบุญ1

กรรมการควบคุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา2
ดร.สุรพงศ์ เอือศิริพรฤทธิ3

Advisor Committee

Assoc. Prof. Dr. Mitree Jantra 2
Dr. Surapong Uasiripornrit 3

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษาปั จจัยใน
การบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก (2) ศึกษาประสิทธิ ผล
ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก (3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยในการบริ หารกับประสิทธิ ผลในการบริ หาร
สถานศึกษาและ (4) ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิ ผลในการ
บริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาและ ครู ผ้ ูสอน รวมทังหมด
195 คน เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จั ย เป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่วน 5 ระดับ สถิติ ทีใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ได้ แ ก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ
สหสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
พหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า
(1) ปั จจัยในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(2) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก SD.=0.39)

Wannisa Morabun
ZaZabarbin@gmail.com

(3) การบริ ห ารกับประสิท ธิ ผลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

 = 0.247 (X3) + 0.249 (X4) +
0.185 (X5) + 0.140 (X6) + 0.158 (X2)
คําสําคัญ: ปั จจัยในการบริหาร ประสิทธิผลในการบริหาร
ABSTRACT
This research was aimed at studying the level
of the administration factors, the level of effectiveness,
and the relation between the administration factors and
the effectiveness and creating the regression equation
for predicting the administration effectiveness of
small-size Educational Institutions under the
Jurisdiction of the 4th Nakhon Si Thammara. Educational
Service Area Office form the administration factors.
The research samples were 195 administrators and
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teachers in the small size educational institutions
under in the 4th Nakhon Si Thammarat educational
service area office 4. The data collection in strumentswer
questionnaire. The statistics utilized in the data
analysis were frequency, percentage mean, standard
deviation, multiple correlation and Multiple Regression
Analysis. The Findings are as follow :
1. The overall level of the whole factors of
administration in the small-size educational institutions
under the Jurisdiction of the 4th Nakhon Si Thammarat
Educational Service Area Office at a high level.
2. The overall level of the effectiveness of
administration in the small size educational institutions
under the Jurisdiction of the 4th Nakhon Si Thammarat
Educational Service Area Office at a high level.
3. The relationships between the administration
factors and the effectiveness of the administration
in the small-size educational institutions under
Nakhon Si Thammarat educational service area
office 4. Were high level and statistically significant
at the .01
Keywords : Factor in the Administration,
Effectiveness of Management
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที
3) พ.ศ. 2553 ได้ จัดการศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้ วย
การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซึงมี
ระบบการบริ หารและการจัด การศึกษาของทังสองระดับ
รวมอยู่ใ นความรับผิดชอบของแต่ละเขตพืนทีการศึกษา
ทํา ให้ การ บริ ห ารและการจัด การศึก ษาขันพืนฐานเกิ ด
ความไม่ ค ล่อ งตัว และเกิ ด ปั ญหาการพัฒ นาการศึก ษา
สมควรแยกเขตพื นที การศึ ก ษาออกเป็ นเขตพื นที
การศึ ก ษาป ระ ถมศึ ก ษ าแ ละเ ขตพื น ที กา รศึ ก ษ า
มัธ ยมศึก ษาเพื อให้ ก ารบริ ห ารและการจัด การศึก ษามี
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ประสิทธิภาพอันจะเป็ นการพัฒนาการศึกษา แก่นักเรี ยน
ในช่วงชันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ เกิดสัมฤทธิ ผล
และมีคณ
ุ ภาพยิงขึน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที 3, 2553 : 1)
การศึกษาขันพืนฐานเป็ นการศึกษาทีสําคัญ
มุ่งพัฒนาให้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ พร้ อม
ทีจะทําประโยชน์ แก่สงั คม ซึงเป็ นกระบวนการสร้ างและ
พั ฒ นาพฤติ ก รรมความเป็ นมนุ ษ ย์ ที สมบู ร ณ์ ทุ ก ด้ าน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างเป็ นสุขและสร้ างสรรค์
จรรโลงความเจริญก้ าวหน้ าของสังคมทุกด้ าน โดยพัฒนา
คุณ ภาพของประชากรเป็ นไปตามที พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด ซึงเป็ นกฎหมาย
แม่ บ ททางการศึก ษา ระบุไ ว้ ว่ าการ จัด การศึกษาต้ อ ง
เป็ นไปเพื อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ที สมบู ร ณ์ ทั ง
ร่ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี จริ ย ธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอืนได้ อย่างมี
ความสุข โดยเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ทังด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง และวัฒ นธรรมต้ อ ง
อาศัยกําลังคนเป็ นปั จจัยสําคัญและคนจะมีประสิทธิ ภาพ
เพีย งใด ย่ อมขึนอยู่กับประสิทธิ ภาพ ของการศึกษาซึง
สอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น
พืนฐานกล่าวว่าการจัด การศึกษาโดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพือให้ เป็ นมนุษย์ ทีสมบูรณ์ ทัง
ร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยสร้ า ง
ผู้เรี ย นให้ มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ เป็ นคนดี คนเก่ ง
และมี ค วามสุ ข ซึ งผู้ ที มี ห น้ าที จะต้ องรู้ และเข้ าใจ
องค์ ประกอบของความเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
อย่างชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 6)
การบริ ห ารสถานศึก ษามี เ ป้ าหมายสํา คัญ
อยู่ทีคุณภาพผู้เรี ยน จะเป็ นเครื องบ่ ง ชีความสํา เร็ จของ
สถานศึกษา ได้ เ ป็ นอย่ างดี ว่าสถานศึก ษาได้ ดําเนิ นการ
บริ ห ารจั ด การประสบความสํ า เร็ จ เพี ย งใด ซึ งการ
พิจารณาสถานศึกษาทีมีประสิทธิ ผลหรื อไม่นัน ตัวบ่งชีที
สําคัญทีสุด คือ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและ
อื นๆ เช่ น บรรยากาศของสถานศึก ษา การดํ า เนิ น การ
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บริ หารจัดการ ในแนวคิดของ ฮอย (Mott, 1972, อ้ างใน
สุมณฑา จุลชาติ,2554,65) สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทัวประเทศ
ขณะนี กํ าลังประสบปั ญหาในการบริ ห ารจัด การ เพราะ
ด้ วยปริมาณจํานวนนักเรียนทีลดลง ทําให้ กระบวนการใน
การจัดการศึกษาต้ องได้ รับผลกระทบไปด้ วย เพราะการ
สนับ สนุน ในด้ านงบประมาณมาจากการคํ า นวณด้ ว ย
จํานวนนัก เรี ยนเป็ นหลัก เมือจํานวนนัก เรี ยนลดลงยอด
งบประมาณก็ต้องลดตามไปด้ วย ประกอบกับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ตังอยู่ใ นสถานทีห่ างไกลความเจริ ญอยู่แล้ ว ก็
ยากที จะพัฒ นาในทัด เที ย มหรื อ เท่ า ทัน โรงเรี ย นขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ไ ด้ ทํ า ให้ ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด
การศึกษาไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต้ องการได้ หากการ
จัดการบริ หารงานในโรงเรี ยนขาดประสิทธิ ภาพ ผลผลิต
ข อ งโ รงเ รี ยน คื อ นั ก เ รี ยน ที สํ า เ ร็ จ อ อ กไ ป ย่ อ ม มี
ประสิท ธิ ภ าพต่ อ ซึ งส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาประเทศย่ อ ม
ล่าช้ าตามไป ด้ วยซึงเป็ นผลผลิต ของการจัด การศึกษา
การบริ ห ารโรงเรี ย นตามนโยบายของรัฐ เป็ นการบริ ห าร
โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐาน ซึ งกํ า หนดให้ มี ก ารกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการทัง 4 ด้ าน คือ ด้ านวิชาการ
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุค คล และบริ ห ารทัวไป
(ธีระ รุญเจริญ. 2546 : 57)
ดังนันผู้วิจยั ในฐานะครู ผ้ สู อนทีปฏิ บัติหน้ าที
เกี ยวกับ งานบริ ห ารสถานศึก ษาจึง สนใจศึก ษาปั จ จัย ที
ส่งผลต่อประสิทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 เพือเป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒ นาและบริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก ร่ ว มทังแก้ ไ ข
ปั ญหาที เกี ยวข้ องกั บ ปั จจั ย ด้ านต่ า งๆ ที สัม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให้ มี
ประสิทธิ ผลเกิด ประโยชน์ สงู สุดเป็ นทีพึงพอใจของคณะ
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั จจัยในการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
2. เพื อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3. เพื อศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ า งปั จ จัย
ในการบริหารกับประสิทธิ ผลในการบริ หารของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
4. เพือสร้ างสมการพยากรณ์ประสิทธิ ผลใน
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ในการวิ จั ย
ผู้ บริ ห ารและผู้ สอนในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช
เขต 4 จํานวน 64 โรงเรี ยน ผู้บริ หาร 64 คนครู ผ้ สู อน315
รวม 379 คนกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ผู้บริ หาร
และผู้สอนในสถานศึก ษาขนาดเล็กสัง กัดสํานัก งานเขต
พื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราชเขต 4
จํานวน 195 คน ได้ มาจากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษา ได้ แก่ ตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม
ตัว แปรต้ น คื อ ปั จ จั ย ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาปั จ จั ย
ภายในประกอบด้ วยปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ปั จจัยด้ านผู้สอน
ปั จ จัย ด้ า นผู้เ รี ย น ปั จ จัย ด้ านทรั พ ยากรปั จ จัยภายนอก
สถานศึก ษาประกอบด้ ว ย ปั จ จัย ด้ า นผู้ป กครอง ปั จ จัย
ด้ านชุมชน ส่วนตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการบริ หาร
สถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ความสามารถในการผลิ ต
นักเรียนให้ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูงขึน ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรี ยนให้ มีทัศนคติทางบวก ความสามารถ
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ในการ ปรั บเปลียนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาภายในสถานศึกษา

สถานศึ ก ษา และด้ านความสามารถในการแก้ ปั ญหา
ภายในสถานศึกษา

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการดังขันตอนต่อไปนี
1. ขอหนั ง สื อ แนะนํ า ตั ว จากคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราชถึง ผู้ บ ริ ห าร
สถา นศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานเ ขตพื น ที กา รศึก ษ า
นครศรี ธรรมราช เขต 4 เพือขอความอนุเคราะห์ ใ นการ
เก็บรวมรวบข้ อมูล
2. ส่งแบบสอบถามผ่านทางสํานักงานเขต
พืนที การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4 ถึงกลุ่มตัวอย่า ง
การวิ จัยและให้ ต อบแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ โดย
ผู้วิจยั สอดซองปิ ดแสตมป์พร้ อมจ่าหน้ าซองถึงผู้วิจยั
3. กํ า หนดให้ ส่ ง แบบสอบถามกลั บ คื น
ภายใน 15 วันภายหลังจากส่งแบบสอบถาม ถ้ าไม่ได้ รับ
ภายใน วั น เวลาดัง กล่า ว ผู้วิ จัย จะติ ด ต่ อ ทางโทรศัพ ท์
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื น มาได้ ทั งหมด 195 ฉบั บ
คิดเป็ น ร้ อ ยละ 100 นํ าข้ อมูลทังหมดมาวิเ คราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป spssต่อไป
4. นําแบบสอบถามทีได้ จากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลทีสมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) เพือใช้ สําหรับวิเคราะห์
ข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เกียวกับปั จ จัย และประสิท ธิ ผ ลในการบริ ห าร
สถานศึก ษาขนาดเล็ก ด้ วยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน วิ เ คราะห์ ข้ อมูล ค่ าสหสัมพันธ์ ของ เพี ยร์ สัน
(Pearson Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) โดยใช้ โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทาง
สถิติ SPSS for Windows

4. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
ได้ แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับปั จจัย
ทีสัมพันธ์ กบั ประสิทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขนาด
เล็ก สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ กษานครศรี ธรรมราช
เขต 4 จํ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า น
ผู้บ ริ ห าร ด้ า นผู้ สอน ด้ า นผู้ เรี ย น ด้ านทรั พ ยากร ด้ า น
ผู้ ปกครอง และด้ านชุ ม ชน แบบสอบถามเกี ยวกั บ
ประสิท ธิ ผลในการบริ หารสถานศึก ษาขนาดเล็ก 4 ด้ า น
ประกอบด้ วย ด้ านความสามารถในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
นั ก เ รี ยนใ ห้ มี ผลสั ม ฤท ธิ ทา งการเรี ยน สู ง ขึ นด้ า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้ มีทัศนคติทางบวก
ด้ านความสามารถในการปรั บ เปลี ยนและพั ฒ นา

สรุ ปผลการวิจยั
1. ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกในการบริ หาร
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือจําแนก
รายด้ านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ านได้ แก่ ด้ านผู้เรี ย น
มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านทรัพยากร ด้ านผู้ปกครอง
ด้ านชุมชน ด้ านผู้สอน และด้ านผู้บริ หาร มีค่าเฉลียตําสุด
2. ระดั บประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือจําแนกราย
ด้ า นอยู่ใ นระดับ มากทุก ด้ าน ด้ า นความสามารถในการ
พัฒ นานัก เรี ย นให้ มี ทัศ นคติ ท างบวกมี ค่ า เฉลียสูง ที สุด
รองลงมาคื อ ด้ านความสามารถในการปรับ เปลียนและ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษา ด้ านความสามารถในการผลิ ต
นัก เรี ย นให้ มี ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นสูง ขึน และด้ าน
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาภายในสถานศึ ก ษา
มีค่าเฉลียตําสุด
3. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ในการบริ หารกับ ประสิท ธิ ผลในการบริ ห ารสถานศึก ษา
ขนาดเล็ก พบว่า ตัวแปรอิ สระทุกตัว มีความสัมพัน ธ์ เชิ ง
บวกกับตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .01
4. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารค้ นหาตั ว พยากรณ์
ประสิท ธิ ผลในการบริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก พบว่ า
ปั จจั ย ที มี อํ า นาจพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 4 เรี ยงลําดับ จากตัว
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พยากรณ์ ทีดี ทีสุด คื อ ปั จ จัย ด้ า นผู้เรี ย น ด้ า นทรัพ ยากร
ด้ านผู้ ปกครอง ด้ านชุ ม ชน และด้ านผู้ สอน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ พหุคูณสะสมทัง 5 ปั จจัย เท่ากับ
0.822 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01ปั จจัยทังห้ า
ปั จ จัย รวมกันสามารถทํา นายประสิท ธิ ผลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้ 66.70 เปอร์ เซ็นต์
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญได้ ดงั นี
1. ปั จจัยทังปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
ในการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่ า
ด้ านผู้บริหาร ด้ านผู้สอน ด้ านผู้เรี ยน ด้ านทรัพยากร ด้ าน
ผู้ป กครอง ด้ า นชุม ชนโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากข้ อ
ค้ น พบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการในการจั ด
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิ ผลจะต้ องอาศัย
ปั จจัยด้ านต่ างๆ เป็ นส่ว นประกอบในการดํา เนิน การให้
สําเร็ จ ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า ได้ มีการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานทีสูงขึนตามแนวทางการ
ดําเนินงานปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้ าน
คือ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาการปฎิ รูปครู และ
บุ ค ลา กรทา งการศึ ก ษา การปฎิ รู ป หลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรี ย นการสอน และการปฎิ รู ป ระบบการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยได้ มุ่ ง เน้ นดํ า เนิ น การปฏิ รู ป
การศึกษาให้ ปรากฏผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนันโรงเรี ยน
จึงมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดโครงสร้ างองค์ กร
ทรั พ ยากร งบประมาณและเทคโนโลยี ต่ า งๆ ในการ
ปฏิ บัติงานได้ อย่างเหมาะสม เอื อต่อการปฏิ บัติงานของ
โรงเรี ยนในทุ ก ๆ ด้ าน สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
(Goodlad and Associates, 1982; อ้ างถึงใน สุทธนู ศรี
ไสย์ , 2550,89) ที พบว่ า ตั ว ทํ า นายที ดี ที สุด ของการ
ประสบผลสํ า เร็ จ ของโรงเรี ย นก็ คื อ ความสอดคล้ อ ง
ร่ ว มกันระหว่ างเป้ าหมาย (Goals) ครู ผ้ ูสอน (Teachers)
ผู้ บริ หาร (Administrators) นั กเรี ยน (Students) แ ล ะ
ผู้ปกครอง (Parents)

1.1 ด้ านผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่ามี
ปั จจัยอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อปรากฏว่าอยู่
ในระดั บ มาก ทุ ก ข้ อ ยกเว้ น กํ า หนดเป้ าหมายในการ
ทํางานอย่างชัดเจน และเป็ นลําดับที มีค่าเฉลียมากทีสุด
รองลงมา คือ มีความรอบคอบ สุขมุ เยือกเย็น และมีความ
ซื อสัต ย์ สุจ ริ ต ในการปฏิ บัติ ง าน อธิ บ ายขันตอนในการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ ครู ไ ด้ เข้ าใจอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของ บุญ เรื อ น หมั นทรั พ ย์ (2554,76) พบว่ า
ปั จจัยทีสัมพันธ์ กบั ประสิทธิ ผลในการจัดการศึกษา ได้ แก่
ปั จจั ย ด้ านโรงเรี ย น พบว่ า ขนาดของโรงเรี ย น และ
อัต ราส่วนครู ต่ อนักเรี ยนมี ความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผล
ของโรงเรี ย น โดยโรงเรี ย นขนาดใหญ่ จ ะมี ผลในการจัด
การศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึงมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิท ธิ ผลและการจัดการศึกษาอย่ างมี นัย สํา คัญทาง
สถิ ติ และยั ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ปรี ช า ปั ญญา
นฤพล. (2552,85) พบว่ า ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นที ประสบ
ความสํา เร็ จ และ โรงเรี ย นที ยัง ไม่ ประสบความสํา เร็ จ มี
ปั จจัยด้ านชีวสังคม ข้ อมูลพืนฐานโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน
เช่ น เพศ อายุ อายุข้ าราชการ ขนาดโรงเรี ยน จํ านวนครู
และมี ความเป็ นผู้นํ าแบบมุ่ งงานมากกว่ าความสัมพัน ธ์
มี พ ฤติ กรรม การตั ดสิ น ใจมุ่ง เน้ นกระบวนการมากกว่ า
มุ่งเน้ นผลลัพธ์ ของงาน
1.2 ด้ า นผู้ สอน ผลการวิ จั ย พบว่ า มี
ปั จจัยอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับมาก ทุกข้ อ ยกเว้ น ครู มี ความรู้ ในการจัดการเรี ยน
การสอน อยู่ในระดับมากทีสุด และเป็ นลําดับทีมีค่าเฉลีย
สูง สุ ด รองลงมาคื อ เมตตา กรุ ณ า และยุ ติ ธ รรมต่ อ
นัก เรี ยน ทังนี เพราะครู คือ แม่พ ิม พ์ ข องผู้เ รี ย น ครู ต้ อ ง
เป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นคนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ
ในการถ่ า ยทอดความรู้ สามารถจั ด กิ จ กรรมได้ อย่ า ง
หลากหลาย และในสมั ย ปั จจุ บั น ครู จ ะต้ องมี ทั ก ษะ
ทางสือ และเทคโนโลยีทีทันสมัย สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2556,78) พบว่าประสิทธิ ผล
ของโรงเรี ยนเอกชนมีความสัมพันธ์ กับปั จจัยทุกด้ าน คื อ
ปั จ จั ย ด้ านโรงเรี ย น ปั จจั ย ด้ านชี ว สัง คมของผู้ บริ ห าร
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ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการบริหารและปั จจัยด้ านครู สําหรับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรย่อยในปั จจัยด้ านต่างๆกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน พบว่ า ตั ว แปรที มี ค่ า
สหสัมพันธ์ สงู สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้ แก่ ขนาด
โรงเรี ย นการได้ รับการอบรมทางการบริ ห าร พฤติ ก รรม
ผู้นําทางวิชาการ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุญเรื อน
หมั นท รั พ ย์ ( 255 4 ,92) พ บ ว่ า ปั จจั ย ที สํ า คั ญ ต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษา ได้ แก่ ปั จจั ย ด้ านครู
หมายถึง องค์ ป ระกอบทีเกียวกับลักษณะของครู ในด้ า น
ความพึงพอใจความสามัคคี และการสนับสนุนทางด้ า น
สังคมของครู ปั จจัยด้ านครูมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผล
การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ครู เ ป็ นทั งแม่ แ บบและ
ผู้ประสิทธิประสาทความรู้ ทังทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
และวิชาการแก่นกั เรียน
1.3 ด้ านผู้ เรี ย น ผลการวิ จั ย อยู่ ใ น
ระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก
ทุก ข้ อ ยกเว้ น ประพฤติ ปฎิ บั ติ ตนตามระเบี ย บของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทีสุด และเป็ นลําดับทีมีค่าเฉลีย
สูง ที สุด รองลงมาคื อ สามารถใช่ ภ าษาการสือสารได้ ดี
เพราะผู้ เรี ย นมี ค วามสํ า คั ญ เป็ นอย่ า งมากในการจั ด
การศึก ษา ถ้ า ผู้เ รี ย นมี ค วามพร้ อมทังทางด้ าน ร่ างกาย
สังคม อารมณ์ และสติ ปั ญญา การจัดกระบวนการเรี ยน
เรี ย นรู้ ก็ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตรได้ ซึงปั จจุบัน สังคมต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นบุคคล
แห่งเรี ยนรู้ มีค วามรู้ คู่ค ุณธรรม เป็ นคนดี คนเก่ง และ
อยู่ใ นสัง คมได้ อ ย่า งมีค วามสุข สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย
ของ ศรี ทิพย์ ลดาวัลย์ (2550,69) พบว่าปั จจัยทีส่งผลต่อ
ความสําเร็ จของสถานศึกษาในระดับมาก คื อ ปั จจัย ด้ า น
นักเรี ย น นักศึกษาและด้ านสถานภาพของวิทยาลัยและ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บุญเรือน หมันทรัพย์ (2554,92)
พบว่าปั จจัยทีสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาด้ าน
นักเรี ยน หมายถึง ภูมิหลังหรื อข้ อมูลพืนฐานของนักเรี ย น
สามารถสอบถามได้ จากครู และนักเรี ยน ซึงได้ แก่ ระดับ
เศรษฐกิ จ ของผู้ ปกครองพฤติ ก รรมด้ านการเรี ยน
พฤติกรรมด้ านสังคมในกลุม่ เพือน และการเรี ยนพิเศษ ตัว
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แปรเหล่ า นี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน
1.4 ด้ านทรัพยากร ผลการวิจัยพบว่า
มีปัจจัยอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อปรากฏว่าอยู่
ในระดั บ มาก ทุ ก ข้ อ ยกเว้ น การบริ ห ารสิน ทรั พ ย์ ข อง
สถานศึกษาอย่ า งมี ประสิท ธิ ภาพ อยู่ใ นระดับมากที สุด
และเป็ นลําดับที มีค่ า เฉลียสูงสุด รองลงมาคือ วางแผน
และจัดทํางบประมาณทีสอดคล้ องกับการดําเนินงานและ
การพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ที เป็ นธรรมและโปร่ ง ใส่ ทั งนี
เพราะทรัพยากรมีความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาและ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย น ถ้ าสถานศึ กษามี
ทรั พยากรมากมีสือ วัสดุและอุปกรณ์ ที ทันสมัย เพี ยงพอ
สําหรั บผู้เรี ยนและสถานศึกษา จะทํ าให้ การจัดการเรี ยน
การสอนของครู การสร้ างมวลประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้
ของนั ก เรี ย นจะมี ค วามหลากหลาย ทํ า ให้ ผลสัม ฤทธิ
ทางการเรี ย นสูง ขึนไปด้ ว ย สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
จุม พล พูลภั ท รชี วิ น (2553,105) ที พบว่ า ว่ าโรงเรี ย นที
ประสบความสํ า เร็ จ ทั งสองแห่ ง มี ปั จจั ย ที ส่ ง ผลต่ อ
ความสํ า เร็ จ คล้ า ยคลึง กั น อยู่ 5 ปั จจั ย คื อ 1) การมี
บุคลากรทีมีคุณภาพ ซึงเริ มจากการคัดเลือก การพัฒนา
และรั ก ษาอย่ า งเป็ นระบบ 2) มี ร ะบบการบริ ห ารแบบ
กระจายอํ านาจ มี ค่าตอบแทน และ สวัสดิการทีดี เป็ นที
พึงพอใจของบุคลากร 3) มีหลักสูตรทีเน้ นทังภาควิชาการ
และภาคปฏิ บั ติ ตลอดจนมี กิ จ กรรมที เสริ ม หลัก สูต รที
สอดคล้ องกับ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และ 5)
มีทําเลทีตังอยู่ในบริเวณทีมีการคมนาคมสะดวก มีอาคาร
สถานที ที เพี ย งพอและสะอาดเรี ย บร้ อยตลอดจนมี
อุปกรณ์และสือทีทันสมัย
1.5 ด้ านผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า
มีปัจจัยอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อปรากฏว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้ อ ยกเว้ น ช่วยป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรม
ทีไม่เหมาะสมของผู้เรียนกับโรงเรียน อยู่ในระดับมากทีสุด
และเป็ นลํา ดับ ทีมี ค่า เฉลียสูง สุด รองลงมา คื อ ส่ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมของผู้ เรี ยน เพราะ
ผู้ปกครองมี ส่วนในการส่งเสริ มและสนับสนุน ทังผู้บริ หาร
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และครูในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ เรี ย นและโรงเรี ย นได้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฮิกเก็ต (Higkett, 1989; อ้ างถึง
ใน สงบ ประเสริฐพันธ์ , 2553,57) กล่าวว่า องค์ ประกอบ
ทีส่งผลต่อ ความสํา เร็ จ ของโรงเรี ย นในทรรศนะของ
ผู้ ปกครอง ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น และศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด
มี 7 ประการ คื อ 1) ผู้บริหารโรงเรี ยน 2) ความร่ วมมือ
ร่วมใจอันแน่วแน่ของบุคลากรในโรงเรี ยน 3) การจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง 4) การบริ หาร
จัดการสิงอํานวยความสะดวกและงบประมาณ 5) การเน้ น
เป้ าหมายของโรงเรี ย น 6) การสนับสนุนของผู้ป กครอง
7) การให้ ความสํา คัญโปรแกรมทางวิ ชาการ และจากผล
การศึกษาวิจยั ของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2553,108) พบว่า
ปั จจัยที ส่งผลต่ อความสํา เร็ จ ของโรงเรี ย นประการหนึง
ได้ แก่ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
2. ประสิทธิ ผลในการบริ หารสถานศึกษาขนาด
เล็ก ผลการศึ ก ษาพบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุก ด้ า น ด้ า น
ความสามารถในการปรับเปลียนและพัฒนาสถานศึกษา
มีค่ า เฉลียสูงสุด รองลงมา ได้ แ ก่ ความสามารถในการ
พัฒนานักเรี ยนมีทัศนคติทางบวก ด้ านความสามารถใน
การผลิตนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูงขึน และ
ด้ านความสามารถในการแก้ ปั ญหาภายในสถานศึกษา
กา รป ระ กา ศน โ ยบ า ยกา รป ฏิ ร ู ป กา รศึก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและการพัฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพการศึก ษาเพื อพัฒ นาคุ ณภาพทางการศึก ษาที
สร้ างความพึงพอใจให้ กับสังคมว่าผู้เรี ยนได้ พัฒนาเป็ นคน
ดี คนเก่ ง มีค ุณ ธรรมนํ า ความรู้ มีค ุณ ลัก ษณะอัน พึง
ประสงค์ ที สถานศึกษาและสังคมต้ องการ ให้ ครู ได้ พัฒนา
ตนเองเพื อการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จัย ของ กมลวรรณ ชั ย วานิ ช ศิ ริ (2556) ที พบว่ า
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชนไม่ ได้ ขึ นอยู่กั บตํ า แหน่ ง
ทางการบริ ห าร และประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ย นเอกชนมี
ความสัมพันธ์ กับปั จ จัย ทุก ด้ าน คือ ปั จ จัย ด้ านโรงเรี ย น
ปั จจั ย ด้ านชี ว สั ง คมของผู้ บริ หาร ปั จจั ย ด้ านพฤติ
กรรมการบริ หารและปั จจัยด้ านครู และยังสอดคล้ องกับ

งานวิจยั ของ กู้ฮาร์ ท (Goodhart,1990) ทีพบว่าพฤติกรรม
ของครู ใหญ่ ด้านมุ่งงานสามารถอธิ บายประสิทธิ ผลของ
โรงเรี ยนอย่ างมีนัย สํา คัญนอกจากนีนโยบายการปฏิ รูป
การศึกษาตามพระราชบัญญั ติก ารศึกษา พ.ศ.2542 ที
แก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2) พ.ศ.2545 ซึ งก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลงสู่ ม าตรฐานสากลมากขึ น เป็ นเหตุ ใ ห้
โรงเรี ย นประถมศึก ษาได้ รั บ การพัฒ นาทั งระบบ ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
2.1 ด้ านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้ มี
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นสู ง ขึ นผลการวิ จั ย พบว่ า มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ ปรากฏ
ว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้ อ ยกเว้ น การประเมินความพร้ อม
ของนักเรี ย นก่ อนทํา การสอนมี ค่า เฉลียสูง สุด รองลงมา
การเข้ า ศึก ษาต่ อของนักเรี ย นชันสูง สุด ของสถานศึก ษา
เป็ นทีน่าพอใจ เพราะสถานศึกษาต่างๆ ต้ องดําเนินงาน
ตามโครงการการปฏิ รูปการการศึกษาโดยทําโรงเรี ยนให้ มี
สภาพที น่ าอยู่ การจัด กิ จ กรรมทางการเรี ยนการสอนได้
อย่ างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับการวิจัยข้ อมูลของ รู ล
(Ruhl,1985) ที พบว่ า ปั จจั ย ที จะช่ ว ยให้ โรงเรี ย นประสบ
ความสําเร็ จมี 5 ด้ านได้ แก่ ความคาดหวังในความสําเร็ จ
ของงาน ภาวะของผู้ บริ ห าร บรรยากาศในโรงเรี ย น
เป้ าหมายทางวิ ช าการของโรงเรี ย น และโปรแกรมการ
ประเมินผล
2.2 ด้ านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนมี
ทัศ นคติ ท างบวก ผลการวิ จัย พบว่ า มีป ระสิท ธิ ผลอยู่ใ น
ระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้ อ ยกเว้ น การพัฒนาตนเองให้ มีความคิดทีเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน ทังนีเพราะคณะกรรมการการศึกษาขัน
พื นฐานได้ กํ า หนดให้ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั น
พืนฐาน จํานวน 18 มาตรฐานที 1 กําหนดให้ ผ้ เู รี ยน ต้ องมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และผู้บริ หาร
ได้ ส่ง เสริ ม ให้ ครู จัด การเรี ยนการสอนที เน้ นผู้เ รี ย นเป็ น
สําคัญ เน้ นการสอนด้ วยโครงงานและการคิ ดวิ เคราะห์ จึง
ทําให้ ผ้ เู รียนเป็ นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมี
ความสุข เช่นเดียวกับประเวศ วะสี (2540,55) ทีกล่าวว่ า
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การปฏิ รูป การเรี ย นรู้ ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ ง่ า ยที สุด
สนุก และพัฒนาคนได้ ตามศักยภาพของความเป็ นมนุษย์
สอดคล้ องกับการปฏิ รูปการศึกษาทีผู้บริ หารสถานศึกษา
จะต้ องปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
และยั ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ มนตรี บุ ญ ธรรม
(2551,84) พบว่าประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งา นกา รป ระ ถมศึ ก ษ า แ ห่ ง ชาติ ด้ า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้ มีทัศนคติทางบวก
อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้ านความสามารถในการปรับ เปลียนและ
พัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิ ผลอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายข้ อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้ อ ยกเว้ น ครูสามารถจัดการเรี ยนการสอน ให้ เหมาะสม
มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการสอนของครู ในสถานศึกษา และสถานศึกษา
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนเป็ นอย่ า งดี ทั งนี การที
ประสิท ธิ ผลในการบริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก ด้ า น
ความสามารถในการปรับเปลียนและพัฒนาสถานศึกษา
อยู่ใ นระดับ มาก เป็ นเพราะสถานการศึก ษามี ผ้ ูบ ริ ห าร
และครู ที มี ค วามสามารถร่ ว มกั น พั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ปรับเปลียนการเรี ยนการสอนร่ วมกัน กําหนดนโยบายให้
ทั น สมั ย ได้ ง่ า ย ประกอบกั บ อยู่ ใ นชุ ม ชนขนาดเล็ ก
จึงได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็ นอย่างดี
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ จิณพัฎ เงาฉาย (2549,93)
ที ได้ วิ จั ย พบว่ า ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
เครื อข่า ยการศึก ษาที 2 แกลงบูรพา สํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษาระยองเขต 2 ด้ านความสามารถในการ
ปรั บ เปลี ยนและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก
2.4 ด้ านความสามารถในการแก้ ปั ญหาภายใน
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่ามีประสิทธิ ผลอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณารายข้ อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก ทุก
ข้ อ ลําดับทีมีค่า เฉลียมากทีสุด ได้ แก่ บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความสามัคคีและทํางานร่ วมกันเพือพัฒนา
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สถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ครู ส ามารถประสานความ
ขัดแย้ งภายในสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตั งอยู่ ใ นชุ ม ชน หรื อ หมู่ บ้ านที มี ค วามใกล้ ชิ ด ขณะที
ผู้ป กครองและชุม ชนก็ มี ส่ ว นเกี ยวข้ องกั บ การจัด การ
การศึกษาเกือบทังหมดไม่ว่าจะเป็ นในรู ปของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั นพื นฐาน หรื อ คณะกรรมการที ปรึ ก ษา
จึง ทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจัด การและแก้ ปั ญหา
ทังทางด้ านครู นั ก เรี ย น ผู้ ปกครอง และชุม ชนได้ เ ป็ น
อย่ า งดี ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เปอร์ กี และ สมิ ท
(Perkey& Smith, 1983; อ้ างถึงในบุญเรื อน หมันทรัพย์ ,
2554,77) ได้ สัง เคราะห์ ง านวิ จั ย เกี ยวกั บ โรงเรี ยนที มี
ประสิทธิ ผล และไม่มีประสิทธิ ผลในการศึกษา ผลการวิจัย
ข้ อหนึงพบว่าการทีครู ในโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ กันดีเป็ น
ตัวแปรทีเกียวข้ องกับ ประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนในการจัด
การศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ใน กา รบริ ห า รกั บ กา รป ระ สิ ท ธิ ผลใ น การบ ริ ห า ร
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 4 พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว มี
ความสัมพันธ์ เ ชิง บวกกับ ตัวแปรตาม อย่ างมีนัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน ข้ อที 3 และ
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ กมลวรรณ ชัยวานิ ชศิริ (2556,
80) ทีพบว่าประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชนไม่ได้ ขึนอยู่กับ
ตําแหน่งทางการบริหาร ประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชนมี
ความสัมพันธ์ กับปั จ จัย ทุก ด้ าน คือ ปั จ จัย ด้ านโรงเรี ย น
ปั จจั ย ด้ ายชี ว สั ง คมของผู้ บริ หาร ปั จจั ย ด้ านพฤติ
กรรมการบริหาร และปั จจัยด้ านครู สําหรับความสัมพันธ์
ระหว่ า งตัว แปรย่อ ยในปั จจัยด้ า นต่ า งๆ กับ ประสิทธิ ผล
ของโรงเรียนเอกชน พบว่าตัวแปรทีมีค่าสหสัมพันธ์ สงู สุด
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ ขนาดโรงเรี ยน การได้ รับ
การอบรมทางการบริ ห าร พฤติ ก รรมผู้นํ า ทางวิ ช าการ
ความสามั ค คี ข องครู แ ละการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ของ
สังคมครู
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารค้ นหาตั ว พยากรณ์
ประสิท ธิ ผลในการบริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก พบว่ า
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ปั จจั ย ที มี อํ า นาจพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 4 เรี ยงลําดับ จากตัว
พยากรณ์ ทีดีทีสุด คือ ปั จจัย ด้ านผู้เรี ยน ด้ านทรั พยากร
ด้ านผู้ ปกครอง ด้ านชุ ม ชน และด้ านผู้ สอน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ พหุคูณสะสมทัง 5 ปั จจัย เท่ากับ
0.822 อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ปั จจัยทังสี
ปั จ จัย รวมกันสามารถทํา นายประสิท ธิ ผลในการบริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้ 66.70 เปอร์ เซ็นต์
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปั จจัยทีสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลในการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาอืนๆ เพือนํามาเปรียบเทียบและใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ควรศึกษาปั จจัยด้ านอืนๆ ที มีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาอืนๆเพือนํามาพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม
เกรียงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ. (2543).การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking).พิมพ์ครังที 4.กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. (2556). ปั จจัยทีเกียวข้ องกับผู้บริ หารทีสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชน. วิทยานิพนธ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จิณพัฏ เงาฉาย. (2553). ประสิทธิผลโรงเรี ยนประถมศึกษา เครื อข่ ายการศึกษาที 2 แกลงบูรพา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2553). ปั จจัยทีส่ งผลต่ อความสําเร็ จของโรงเรี ยนเอกชนอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
บุญเรือน หมันทรัพย์ . (2554). ปั จจัยทีสัมพันธ์ กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรี ยน
เอกชนคาทอลิก. ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ประเวศ วะสี. (2550).“ปฐมกถา.” ใน ปฏิรูปการเรี ยนรู้ ผ้ ูเรี ยนสําคัญทีสุด. พิมพ์ ครังที 5. กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้ าว.

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 10 ฉบับที 1 สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559

155

ปรีชา ปั ญญานฤพล. (2552). ปั จจัยทีสัมพันธ์ กับประสิทธิผลในการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต.สาขา
การ บริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช.
สงบ ประเสริฐพันธ์ . (2553). คุณภาพโรงเรี ยน. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น.
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา. (2551). การจัดการความรู้ ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิ การ.
สุทธนู ศรีไสย์.(2550). สถิติประยุกต์ สําหรั บงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุมณฑา จุลชาติ. (2554). ปั จจัยทีสัมพันธ์ กับประสิทธิผลของโรงเรี ยนเอกชนระดับก่ อนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Caplow, theodor. (1964). Principle of organization. New York : Harcourt Brace and World.
Goodhart, William Harold. Jr. (1992). Instrumental and expressive characteristics of public secondary schools
and effectiveness. Dissertation Abstracts Educational Administration.
Hoy, Wayne K. and Cecil G. Miskel. (1991). Educational administration theory research and practice. 4th ed.
Singapore: McGraw-Hill.
Russell, Daniel, Altmaler, E., &Veigen, D. V. (1987). Job relation stress, social support and burn out among
classroom teachers.Journal of Applied Psychology.

