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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลขอ งโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
คือผูบริหารและครูของ โรงเรีย นมัธยมศึกษ าในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศ
กัมพูชา จํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) การวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’sproductmoment correlation)และ การ
วิเคราะหการถดถอยพหุดูณแบบข้ันตอน (multiple regressionanalysis) โดยใชวิธี stepwise 

ผลการวิจัยพบวา 
1)ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบรจังหวัดกํา

ปงธมประเทศกัมพูชา อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานลักษณะ ของ
บุคคล ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ ดานลักษณะขององคการ และดานลักษณะ
สภาพแวดลอม  

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัด กําปงธม
ประเทศกัมพูชาอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดแก ดานความสามารถ ใน
การแกปญหา ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการผลิต ดานความสามารถ
ในการปรับตัว 

3)ปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท
ซ็อมโบร จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมากอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

4)ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบรดานลักษณะ
ของบุคคล ดานลักษณะขององคการดานนโยบายการบริหารและปฏิบัติสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา สามารถรวมกัน
พยากรณประสิทธิผล ของโรงเรียน ไดรอยละ 69.80 สวนดานลักษณะสภาพแวดลอม ไมสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 
   Z´Y= .357X3 + .312 X1 + .267 X4 

คําสําคัญ:  ปจจัยการบริหาร ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

This research armed to study administrative factor Affecting the Effectiveness 
of high School in PrasatSambor District, kampong Thom Province, Cambodia. The sample 
were 132 school Administrator and teacher of High School in PrasatSambor District, 
kampong Thom Province, Cambodia. The research instrument was a five-rating-scales 
questionnaire.The statisticalanalysis consisted of mean, standarddeviationThe 
PearsoncorrelationandMultipleRegressionAnalysis(Stepwise regression) 

The findings were as follow  
1)Administrative Factor of High School in PrasatSambor District, 

kampong Thom Province, Cambodia as whole was at a high level. The ability mean 
scores ranked from high to low as followed: Employee Characteristics, Policies and 
Practices, Oganization Characteristics and Environment characteristics 

2) Effectiveness of high School in PrasatSambor District, kampong Thom 
Province, Cambodia as whole was at a high level. The ability mean scores ranked 
from high to low as followed: Salving problem, positiveattitude, productivity and 
adaptability 

3) Administrative factor and effectiveness of high school in PrasatSambor 
District, kampong Thom Province, Cambodia was a statistically positive relationship at 
.01 level of significance. 

4) Administrativefactorofhigh School,Theability of decision making, 
Employee Characteristics,PoliciesandPractices and Organization 
Characteristicswhich were affected to effectiveness of high School in 
PrasatSambor District, kampongThom Province, could used to predict the 
effectiveness of High School at 69.8% But the Environmentcharacteristicsdid not show 
any affecting on the effectiveness of High School 

The regression equation or predicting equation of standard scores was: 
Z´Y= .357X3 + .312 X1 + .267 X4 

 

Keyword: Administrative Factor,  Effectiveness of High School 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญ 
  

บทท่ี หนา  
หนาอนุมัติ ....................................................................................................................................... (1) 
บทคัดยอภาษาไทย .......................................................................................................................... (2) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................... (3) 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................... (4) 
สารบัญ ............................................................................................................................................ (5) 
สารบัญตาราง .................................................................................................................................. (7) 
สารบัญภาพ .................................................................................................................................... (9) 
 
     1 บทนํา ....................................................................................................................................... 1 
        1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................................ 1 
        1.2 คําถามการวิจัย .................................................................................................................. 3 
        1.3 วัตถุประสงคการวิจัย ......................................................................................................... 4 
        1.4 สมมติฐานการวิจัย ............................................................................................................. 4 
        1.5 ขอบเขตการวิจัย ................................................................................................................ 4 
        1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................................... 5 
        1.7 นิยามศัพทเฉพาะ .............................................................................................................. 6 
        1.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ................................................................................................ 8 

 
     2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ................................................................................................ 9 
        2.1 ระบบการจัดการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา .............................................................. 9 
             2.1.1 ระบบการจัดการศึกษา ............................................................................................ 9 
             2.1.2 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษากัมพูชา ................................................................ 10 
        2.2 บริษทของอําเภอปราสามซ็อมโบร .................................................................................. 12 
             2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอปราสาทซ็อมโบร ................................................... 12 
             2.2.2 สภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการเยาวชน และกีฬา  

อําเภอปราสาทซ็อมโบร ........................................................................................ 13 
             2.2.3 การประเมินผลการศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร ............................................. 14 
        2.3 หลักการ ทฤษฎี ประสิทธิผลของโรงเรียน ...................................................................... 17 
             2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล .................................................................................. 17 
             2.3.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน............................................................... 18 
             2.3.3 คุณลักษณะและองคประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล .................................... 20 
             2.3.4 เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ................................................................ 21 
             2.3.5 วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ................................................................ 23 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(6) 

บทท่ี                                                                                                            หนา 
       2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร ............................................................................ 28 

2.4.1 ความหมายเก่ียวกับการบริหาร ............................................................................. 28 
             2.4.2 ความหมายเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน ................................................................ 29 
             2.4.3 ความสําคัญในการบริหารโรงเรียน ........................................................................ 30 
             2.4.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียน .............................................................. 30 
             2.4.5 ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา .......................... 35 
       2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ .......................................................................................................... 42 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ ............................................................................................... 42 
             2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ ............................................................................................. 45 
       2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................... 46 
 
     3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................................. 49 
        3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................................................. 49 
        3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ........................................................................... 50 
        3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล .................................................................................................... 52 
        3.4 การวิเคราะหขอมูล ......................................................................................................... 53 
        3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ....................................................................................... 54 
 
    4  ผลการวิเคราะหขอมูล ........................................................................................................... 55 
    4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ...................................................................................... 55 
       4.2 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล .............................................................................. 55 
       4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล .................................................................................................... 57 
 
     5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ....................................................................................... 70 
       5.1 สรุปผลการวิจัย .............................................................................................................. 72 
       5.2 อภิปรายผล .................................................................................................................... 74 
       5.3 ขอเสนอแนะ  ................................................................................................................... 83 
 

รายการอางอิง ................................................................................................................................. 84 
ภาคผนวก  ....................................................................................................................................... 90 
      ภาคผนวก ก หนังสือราชการ ................................................................................................. 91 
      ภาคผนวก ข การคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) ................................................... 95 
 ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย .............................................................................. 105 
 

ประวัติผูวิจัย .................................................................................................................................. 121 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

สารบัญตาราง 
  
ตาราง  หนา 
     1 คุณภาพ และประสิทธิในการศึกษา ...................................................................................... .14 
     2 การประเมินผลการสอบมัธยมศึกษาปฐมภูมิ ป 2014 ........................................................... .15 
     3 สรุปผลการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ป 2014 ................................................................... .16 
     4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหารและครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ  

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ............................................................... .49 
     5 แสดงจํานวนประชากรและรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  

ตําแหนง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ................................................ .57 

     6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ................................................ .58 

     7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะขององคการ  ........ .59 

     8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะสภาพแวดลอม  .... .60 

     9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะของบุคคล  ........... .61 

     10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานนโยบายการบริหาร 
และปฏิบัติ .......................................................................................................................... .62 

     11 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ............................................................. .63 

     12 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการผลิต .............. .63 

     13 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติ 

  ดานบวก  ............................................................................................................................. .64 
     14 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการปรับตัว ......... .65 
     15 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการแกปญหา ...... .66 
     16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  ............................ .67 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

(8) 

ตาราง  หนา 
     17 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ............................................................. .68 
     18 ผลวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  ............... .68 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ หนา  
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................................ 6 
2แผนท่ีจังหวัดกําปงธม และวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ................................................................. 13 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทที่ 1 
บทนํา 

  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

ในสภาพของสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนเปลงอยางรวดเร็วมีความกาวหนาของเท คโนโลยี
และนวัตกรรม ทางการศึกษาใ หมๆท่ีทันสมัยเขามา เปน บทบาทพร อมกับวัฒนธรรม ของ ชาติ
ซ่ึงใหเกิดการเปลี่ยนแปล งตอเนื่องท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โรงเรียน  การศึกษา
เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพเพีองพ อสําหรับดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา การศึกษาชวยใหมนษุยมี ความรู ความเขาใจ
มีทักษะและเจตคติท่ีถูกตองในการพัฒนาตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมและพัฒนา
ประเทศชาติใหกาวหนา ตาม แผนยุทธศาสตรทางศึกษาท่ีเรียกวา  educational strategic 
plan2004/08 (พ.ศ. 2547-2551) หรือท่ีเรียกโดยยอวา  ESP 2004/08มีเปาหมายระยะยาวในการ
ทําใหเด็กและเยาวชนชาวกัมพูชาทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงทุกระดับ
สถานะ ทางเศรษฐกิจทุกเพศทุกพ้ืนท่ีทุกเชื้อชาติแมผูพิการทางรางกายเพ่ือใหสอดรับกับ
รัฐธรรมนูญ ของประเทศและความผูกพันท่ีทางรัฐบาลมีตอ  U.N. convention on the rights of 
the chill 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเปนประเทศหนึ่งท่ีดอยพัฒนาและประสบปญหาตางคืๆอ การขาดแคลน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรับภาระหนาท่ีในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความยั่งยืนดังนั้น อุปสรรคของ
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic)ใหยั่งยืนนั้นคือ ความขาดแคลนคนท่ีมีความรู
ความสามารถเพ่ือจะตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานท่ีกําลังพัฒนาไปสูระบบการผลิต
โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหนาท่ีของรัฐบาลประเทศนั้นๆจะตองใหความสําคัญในการชว ยสนับสนุน
สงเสริมประชาชนของตนใหไดรับการศึกษาจนถึงระดับสูงเพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาความรู ความสามารถ
ทักษะในดานวิชาชีพของตนใหทันตอพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจ ในป ค.ศ. 1993เม่ือสงคราม
กลางเมืองสงบลงกัมพูชาไดเปดประเทศสูโลกเสรีและไดเรงพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาใหมีความเจริญกาวหนามากข้ึนโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวคือการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือสามารถชวยลดความยากจนของประชาชนซ่ึง
เปนสิ่งท่ีทาทายรัฐบาลกัมพูชาเปนอยางมากเนื่องจากในชวงเวลานั้น การจัดการศึกษาของกัมพูชา
ประสบกับปญหาในหลายดาน เชน ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ขาดเอกสาร ตํารา สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน ขาดครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ สวนเทคนิค
วิธี การจัดการเรียนการสอนของครูก็ยังลาหลังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต
ระดับ ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษายังอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานเม่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนนักศึกษาในประเทศเพ่ือนบาน (Annie Nut, 2004, p. 32) 
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ในการพยายามฟนฟูระบบการศึกษานั้นกัมพูชาไดรับความชวยเหลือและความรวมมือจาก

นานาประเทศในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสาร ตํารา และสื่อทางการศึกษา รวมท้ังไดให
คําปรึกษาทางดานเทคนิค วิธี และวิชาการในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพดวยรัฐบาลกัมพูชา
ไดพยายามจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาในแตละ
ปงบประมาณเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขยายโอกาสทางการศึกษาขยายสถานศึกษา
ใหครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับและสนับสนุนสงเสริมนโยบายการศึกษาสําหรับปวงชน (education 
for all) (MengMoeun, 2003, p. 1)โดยนับตั้งแตป ค.ศ. 2 000 เปนตนมา รัฐบาล กัมพูชาไดเริ่มทํา
การปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังในรูปแบบท่ีหลากหลายเปาหมายสําคัญของรัฐบาล กัมพูชาในระยะนี้ 
คือลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนทุกคน ไดรับโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาทุกระดับชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป  (Royal Government of Cambodia, 2004)กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการ
กีฬาก็ไดระบุในแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาแหงชาติค.ศ. 2010-2015ไวอยางชัดเจนวา
ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูการศึกษาถือเปนเสาหลักและปจจัยสําคัญ ท่ีชวยพัฒนา
ประชาชนใหพรอมท่ีจะแขงขันในระดับภูมิภาค ใต ซ่ึงการใหบริการทางการศึกษา จําเปนตองมี
ความเสมอภาคและท่ัวถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมท้ังจะตองมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีความพรอมในการจัดดําเนินงานตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
(Ministry of Education, Youth & Sport, 2010) 

การบริหารในสถานศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารมืออาชีพ
โดยมีการรวมมือกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการป ฏิบัติงานของผูบริหา รโรงเรียน
ดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการแนวคิดของอุทัยบุญประเสริฐ (2542) กลาววา   
ผูบริหารของโรงเรียนมีความรู มีภาวะผูนําท่ีเหมาะสม พัฒนาความรู ทักษะและภาวะผูนําใหผูบริหาร
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีผูบริหารจึงควรมีอํานาจในบริหารจัดการและตัดสินใจในทุกเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับการศึกษารวมกับชุมชนและทองถ่ิน ในแนวคิดของ ถวัลย หงสไทย (2546, หนา 12)
ไดกลาววา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การรวมมือกันของกลุมบุคคล เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมากท่ีสุด โดยใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรียาพรวงศอนุตรโรจน (2544, หนา 50-51) กลาว วาความสําคัญ
ของการบริหารโรงเรียนเปนภารกิจหลักของ ผูบริหารจะตองกําหนดแบบแผนวิธีและข้ันตอนตางๆ
ในการปฎิบัติงานไวอยางมีระบบเพราะถาระบบบริหารไมดีจะกระทบตอสวนอ่ืนๆของหนวยงาน
นักบริหารท่ีดีตองรูจักเลือกวิธีในการบริหารจะตองใชศาสตรและศิลปะทุกประการ เพราะวา
การดําเนินงานตางๆมิใชเพี ยงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงสําพังคนเดียวแตยังมีผูรวมงาน
อีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้น ใหประสบความสําเร็จผูชวยแตละคนมีความแตกตางกันท้ังดาน
สติปญญา ความสามารถ และความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองนําเอา
เทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมนํามาใช ให เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาห มาย
ของโรงเรียนดังนั้นการบริหาร โรงเรียนตองมีผูบริหารและผูบริหารมืออาชีพจึงจะสามารถนํา โรงเรียน
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ใหประสบความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาท่ีของ โรงเรียนท่ีกําหนด อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ปจจัยการบริหารโรงเรียนเปน องคประกอบและ บทบาทสําคัญ ของผูบริหารและครู
ทํางานรวมกันในการกําหนดนโยบายนําไป การสูการปฏิบัติ งานไดเปนอยางดีและการสรางนวัตกรรม
ทางการศึกษาและเทศโนโลยีใหมๆนํามาใชสําหรับในการ ดําเนินงานอยางมีระบบใหประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิทผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม 

ปจจุบันนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศ กัมพูชา
มีการเพ่ิมจํานวนนักเรียนอยางรวดเร็ว โดยในปการศึกษา 2013-2014 มีจํานวนสรุป 2,650 คน  
จึงทําใหตองประสบกับปญหาในดานการ จัดระบบการศึกษา คือ การขาดแคลนครูผูสอน อาคารเรียน 
ตํารา คูมือ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน อีกท้ังความรู ความสามารถของครูยังอยูในระดับ
ต่ํากวามาตรฐานและ ผูบริหารยังไมมีการนํา เอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหาร ใหมๆท่ีเหมาะสม
นํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของโรงเรียนโรงเรียน ยังไมไดรับการพัฒนาเทศโนโลยี
ท่ีนําไปใชในการปฎิบัติงาน บุคลากรในโรงเรียนไมไดรับการพัฒนา ความรู ความสามารถ และทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีทําใหการปฎิบัติงานของบุคลากรไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปญหางบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานจัดการศึกษา รัฐบาลกัมพูชาจึงตองมีการความชวยเหลือ
ดานงบประมาณ นักการศึกษาและทรัพยากรท่ีจําเปนตางๆจากตางประเทศท้ังหนวยงานภาครัฐ
และองคกรเอกชนเพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาและฟนฟูระบบการศึกษาของประเทศใหดีข้ึน (สํานักงาน
ศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร, 2014) 

จากสภาพความเปนมา และความสําคัญดังท่ีกลาวมาขางตน นี้ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญ
ปจจัยการบริหารของผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัย
เรื่อง “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา”เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยผูบริหาร ให
มีความ สามารถในการนําปฎิบัติงานไปสูความสําเร็จและการบริหารงานภายในโรงเรียนใหเกิ ด
ประสิทธิผลตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

1.2.1ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม 
ประเทศกัมพูชาอยูในระดับใด 

1.2.2ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม
ประเทศกัมพูชาอยูในระดับใด 

1.2.3ปจจัยการบริหาร มีสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท
ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา หรือไม 

1.2.4ปจจัยการบริหารใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็
อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา หรือไม 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจย 
 

1.3.1เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการบริหารของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

1.3.2เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 

1.3.3เพ่ือศึกษา ความสัมพันธระวาง ปจจัยการบริหาร กับ ประสิทธิผลของ โรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

1.3.4เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

1.4 สมมติฐานการวิจยั 
  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวคังนี้ 
1.4.1ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม 

ประเทศกัมพูชาอยูในระดับมาก 
1.4.2ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม  

ประเทศกัมพูชาอยูในระดับมาก 
1.4.3ปจจัยการบริหา รมีความสัมพันธทางบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
1.4.4ปจจัยการบริหารของผูบริหารอยางนอย 2 ดาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาโดยการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปนเนื้อหา
ในการวิจั ย คือปจจัยการบริหารของโรงเรียนคึกษาจากแนวคิดของ Steers(2005, p. 8) ซ่ึงมี
องคประกอบ 4 ดานคือ 1) ดานลักษณะขององคการ 2) ดานลักษณะสภาพแวดลอม 3) ดานลักษณะ
ของบุคคล 4) ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติสําหรับ ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาจากแนวคิด
ของมอทท(Mott, 1972; อางถึงใน  Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ซ่ึงมีองคประกอบ  4 ดานคือ1) 
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ดานความสามารถในการผลิต 2) ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 3) ดานความสามารถใน
การปรับตัว 4) ดานความสามารถในการแกปญหา 

1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรไดแก ผูบริหารและครู ผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็

อมโบรจังหวัดกําปงธมปการศึกษา 2557 จํานวน 8 โรงเรียน ซ่ึงมีผูบริหารและครู จํานวน 213 คน 
2)กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนมธัยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็

อมโบร  จังหวัดกําปงธม  ประเทศกัมพูชา  ปการศึกษา 255 7 มีจํานวนท้ังหมด 149 คน ซ่ึงได จาก
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของตารางเครจซีและมอรแกน(Krejcie& Morgan, 1970, p. 608)
โดยกําหนดสัดสวนจําเนกตามรายโรงเรียน8โรงเรียนโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (simple 
random sampling)  

1.5.3 ตัวแปรการศึกษา 
1)ตัวแปรตนคือปจจัยการบริหารตามแนวคิดของ Steers(2005, p. 8)แบงออกเปน 4 

ดานดังนี้ 
(1)ดานลักษณะขององคการ 
(2)ดานลักษณะสภาพแวดลอม 
(3)ดานลักษณะของบุคคล 
(4)ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ 

2)ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิด ของมอทท(Mott, 1972 ; 
อางถึงใน Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการผลิต 
(2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
(3) ความสามารถในการปรับตัว 
(4) ความสามารถในการแกปญหา 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาโดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีมาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ 

ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม 
ประเทศกัมพูชา ผูวิจัยไดศึกษา จากแนวคิดของ  Steers(2005 , p. 8) แบงออกเปน  4 ดานคือ 1) 
ดานลักษณะขององคการ 2) ดานลักษณะสภาพเวดลอม 3) ดานลักษณะของบุคคล 4) ดานนโยบาย
การบริหารและปฎิบัติสวนประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของมอทท(Mott,1972;อางถึงในHoy 
&Miskel, 2008, p. 373)มี 4 ดานไดแก1) ดานความสามารถในการผลิต 2) ดานความสามารถพัฒนา
ทัศนคติทางบวก 3) ดานความสามารถในการปรับตัว 4) ดานความสามารถในการแกปญหา 
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 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
ปจจัยการบริหารของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 
 1) ดานลักษณะขององคการ 

 
 2) ดานลักษณะสภาพเวดลอม 

 
 3) ดานลักษณะของบุคคล 

 
4) ดานนโยบายการบริหารและปฏบิัติ 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยไดกําหนดนิยามหรือความหมายของศัพทเฉพาะ ดังนี้  
1)ปจจัยการบริหารหมายถึง องคประกอบและ บทบาทสําคั ญของผูบริหารและครู

ทํางานรวมกันในการกําหนดนโยบายนําไป การสูการปฏิบัติ งานไดเปนอยางดีการสรางนวัตกรรม
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหมๆนํามาใชสําหรับในการ ดําเนินงานอยางมีระบบใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและท่ีไดกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม 

(1)ลักษณะขององคการ  (organization characteristics) หมายถึง การจัด
โครงสรางการบริหารโดยมีการมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฎิบัติงานบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบตองมุงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะรับรูและรวม กันในการตัดสินใจ
ในการวางแผนการปฎิบัติงาน ในโรงเรียน การตรวจสอบประเมินผลสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2)ลักษณะสภาพแวดลอม (environment characteristics) หมายถึงการจัด
บรรยากาศในโรงเรียนและหองเรียนเพ่ือดําเนินการปฎิบัติงานและการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
โดยผูบริหาร ใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการป ฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมเพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 

(3)ลักษณะของบุคคล  (employee characteristics)หมายถึงคุณลักษณะ
ของครูและผูบริหารในการนําวิสัยทัศนการรับรูเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนมีความรูความเขาใจ
และรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจน ผูบริหารและ บุคลากรรวมกันแกใขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนและมีความเต็มใจในการทํางานอันเปนผลมาจากความผูกพันตอโรงเรียน

1) ความสามารถในการผลิต 
2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
3) ความสามารถในการปรับตัว 
4) ความสามารถในการแกปญหา 
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ท่ีเกิดจากระบบสรางแรงจูงใจสงผลตอความพยายามในดําเ นินงานใหประสบผลสําเร็จโดยผูบริหาร มี
การจัดสภาพการทํางานและสงเสริ มสนับสนุนใหกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จ   

(4)ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ(policiesandpractices) หมายถึงการ
กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจกําหนดทิศทางนโยบายกระบวนการวางแผนวัตถุประสงคไวใหชัดเจน มาก
ยิ่งข้ึนโดยมีความเปนไปไดในการนํานโยบายสูการปฏิบัติสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเปาหมายของ
โรงเรียนบุคลากรมีสวนรวมในการจัดหาและการใชทรัพยากรในการปฎิบัติงานเพ่ือนําแผน ไปสู
การปฎิบัติอยางดีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

2) ประสิทธิผลโรงเรียนหมายถึง ผลของการดําเนินงาน ในการบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายในการทําง านโดยพิจารณาจากความสามารถของสถา นศึกษาในการจัดการศึกษา
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ความสามาร ถดํารงชีวิตอยูในสังคมได อยางปกติสุ ขรวมถึงสถานศึกษาสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและสามารถยืดหยุนปรับตัวตอการเปลี่ยนแป ลงของสภาพเวดลอมได
โดยจําแนกประสิทธิผลของโรงเรียนเปน 4 ดานดังนี้ 

(1)ความสามารถในการผลิต (productivity)หมายถึง ผลของการดําเนินงาน
บริหารของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกัน ในการบริหารงานของโรงเรียนโดยมีการจัดทําหลักสูตร
และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานอาคารสถา นท่ี
ดานบุคคลและเท คโนโลยี ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและความสามารถของผูเรียน
ใหเกิดผลบรรลุวัตถุประสงคและประสิทธิผล ของโรงเรียน เพ่ือเอ่ือ ตอนักเรียน ให มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับสูง 

(2)ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positiveattitude)หมายถึง  ผล
ของการดําเนินงานการบริหาร ของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกันใน การดําเนินการอบรมพัฒนา
นักเรียน ใหเปนคนท่ีมีลักษณะท่ีดี โดย ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ สถานศึกษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และนักเรียน มีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
และทัศนคติทีดีตอการศึกษา 

(3)ความสามารถในการปรับตัว  (adaptability)หมายถึง ผลของการดําเนินงาน
การบริหารของ ผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกันใน ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ สอนปรับรูปแบบ
การบริหาร ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิ ค
ท่ีเหมาะสมโดยการนํานวัตกรรมหรือเท คโนโลยีทางการศึกษา ใหมๆท่ีเหมาะสมความคิดท่ีสรางส รรค
ใหเกิดสิ่ง ใหมๆอยูเส มอและดําเนินงานตางๆท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียนทําใหโรงเรียน มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมข้ึนตอไป 

(4) ความสามารถในการแกปญหา (salving problem)หมายถึง ผลของ
การดําเนินงานการบริหาร ของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกันใน การแกใขปญหา ในดานพฤติกรรม
ของนักเรียน  และดานทรัพยากรสําหรับนํามาใชในการเรียนการสอนและแก ใขปญหาเรื่องอาคาร
ศึกษาสําหรับชวยใ นการดําเนินการศึกษาและนักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู การปรับตัว  
บุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม  โดยผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการแกไขปญหารตางๆภายในโรงเรียน
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ใหประสบความสําเร็จ เปนอยางดี มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเตรียมแนวทาง
ในการแกปญหาและแนวทางแผนปฎิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

3) โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร หมายถึงสถานท่ีอยูในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาท่ีมีโรงเรียนจํานวน 8 โรงเรียน คือ 

(1)โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา กํา
ปงเฌอเตียลท่ีมีระดับชั้น 10 ถึง ระดับชั้น 12 และโรงเรียนมัธยมศึกษาตาเอาก ท่ีมีระดับชั้น 7 ถึง 
ระดับชั้น 12 

(2)โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมี 6 โรงเรียนท่ีมีระดับชั้น 7 ถึง ระดับชั้น 9 
4) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ หรือผูรักษาการในตําแหนง

ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  
5) ครู หมายถึง ครท่ีูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร 

จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  
 

1.8 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
  

1.8.1ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ
ในการปรับปรุงพัฒนาดําเนินการบริหารท่ีสง ผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

1.8.2ผลการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

1.8.3ผลการวิจัยจะเปนแนวทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
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บทที่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร 
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา มีขอบเขตการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใชเปนพ้ืนฐาน และแนวทางการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

2.1 ระบบการจัดการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา 
2.2 บริบทของอําเภอปราสาทซ็อมโบร  
2.3 หลักการ ทฤษฎีประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 
2.3.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.3.3 คุณลักษณะและองคประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
2.3.4 เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.3.5วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.4แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
2.4.1ความหมายเก่ียวกับการบริหาร 
2.4.2ความหมายเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน 
2.4.3 ความสําคัญในการบริหารโรงเรียน 
2.4.4 ทฤษฎท่ีีเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียน 

2.5 แนวคิดท่ีเก่ียวกับปจจัยการบริหารของโรงเรียน 
2.6สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ระบบการจัดการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา  
  

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของกัมพูชาคือ
เม่ือเด็กไดรับการศึกษาแลวจะกลายเปนคนท่ีมีความสมบูรณเต็มท่ีสามารถท่ีจะใชชีวิตอยูในสังคมและ
สามารถเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดตามความตองการ 

2.1.1 ระบบการจัดการศึกษา ไดแบงเปน 4 ระดับชั้น ดังนี้  
1)การศึกษาในระดับศาลาเรียนมัตไตยศึกษา (อนุบาล) สําหรับเด็ก อายุ 3-5 ป 

ซ่ึงไดแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงใชเวลาศึกษา 3 ปการศึกษา 
2)การศึกษาระดับปฐมศึกษาหรือศาลาเรียนปฐมศึกษา (ประถมศึกษา) สําหรับเด็ ก

อายุ 6-14 ป โดยใชเวลาเรียน 6 ปการศึกษา ตั่งแตเกรด 1 ถึงเกรด 6 
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3)การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน 2 ระดับชั้น คือ ระดับปฐมภูมิหรืออนุวิทยาลัย 
(มัธยมศึกษาตอนตน)สํา หรับนักเรียนท่ีมีอายุ 12-17 ใชระยะเวลาเรียน  3 ปการศึกษาตั้งแตเกรด 7 
ถึงเกรด 9โดย มีการสอบไลเพ่ือจบระดับข้ันพ้ืนฐานและระดับมัธยมศึกษาทุติยภูมิหรือวิทยาลัย  
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)สําหรับนักเรียนอายุ 15-20 ใชระยะเวลาเรียน 3 ปการศึกษาตั้งแตเกรด 10 
ถึงเกรด 12 และมีการสอบไลเพ่ือจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาทุติยภูมินอกจากนี้ยังแยกออกเปน
การศึกษาสายเทคนิคและวิชาชีพแตในป 2545 ไดแยกการจัดการศึกษาสายเทคนิคและวิชาชีพ
ไปอยูในการดูแลของกระทรวงแรงงาน 

4)การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือวิทยาสถาน มหาวิทยาลัย และสกลวิทยาลัย
(วิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย)เปนการศึกษาระดับสูงสุด ประกอบดวยมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงตางๆของภาครัฐ และภาคเอกชนอีก ซ่ึงในป พ.ศ. 2551 รวมท้ังสิ้นมี 63 แหง 
สวนใหญตั้งอยูในกรุงพนมเปญ และเมืองใหญๆ ของกัมพูชา 

2.1.2 โครงสรางการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาจัดเปน
กระทรวงท่ีใหญท่ีสุดในบรรดาท้ัง 27 กระทรวง มีหนวยงานกลางในระดับกระทรวง และหนวยงาน
ยอยออกไปตามจังหวัด อําเภอ จนไปถึงโรงเรียน กระจายไปท่ัวราชอาณาจักรกัมพูชากระทรวงนี้มี
หนาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา สวนโครงสรางการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา แบงเปน 4 ระดับ คือ 

1)ระดับกระทรวงมีรัฐม นตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาและมีรัฐเลขาธิการ  
อนุรัฐเลขาธิการ เปนผูชวยดูแลบังคับบัญชา 

2)ระดับอัครนายกฐาน (กรม) มีอัครนายก (อธิบดีกรม) เปนผูบังคับบัญชา มีอยู 5 กรม
คือ กรมอุดมศึกษา เทคโนโลยีและวิชาชีพ กรมเยาวชนและการกีฬา กรมการศึกษา กรมบริหารและ
การเงิ นและสํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงในกรมหนึ่งๆ แบงเปนนายกฐาน (สํานักงาน)
มีประธานนายกฐาน (ประธานสํานักงาน) เปนผูควบคุมดูแล ซ่ึงในแตละสํานักไดจัดแบงภาระงาน
เปนหนวยงานระดับการิยาลัย (กอง) 

3)ระดับจังหวัดกรุง มีมนตีรอบรมจังหวัด (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ) มีประธาน
มนตีรอบรม (ประธานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด) เปนผูบังคับบัญชา  

4)ระดับอําเภอ/เขต มีการิยาลัยอบรม (สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ) โดยมีประธาน
การิยาลัยอบรมสะรอก (ศึกษาธิการอําเภอ/เขต) เปนผูบังคับบัญชา 

สวนในระดับโรงเรียนมีนายกศาลา(ครูใหญหรือผูอํานวยการ)เปนผูบังคับบัญชานอกจากนี้ มี
การแบงกลุมโรงเรียนซ่ึงเปนลักษณะการรวมกันพัฒนาการศึกษาโดยการรวมกลุมโรงเรียน ท่ีมี
ลักษณะทางภูมิศาสตรใกลเคียงกันเขาดวยกันเปนเครื่อ งขายแตไมไดจัดอยูในระบบการบริหาร
การศึกษาเปนการรวมกลุมกันเพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันทางดานการเรียนการสอน อุปกรณการสอน วิธีสอน  
เทคโนโลยี ฯลฯ เพ่ือทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

2.1.2 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษากัมพูชา 
การปฏิรูปทางการศึกษา ราชอาณาจักรกัมพูชาไดนําระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศส

ท่ีไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 13 ป (6+4+2+1) ในชวงกอนป พ.ศ. 2518 ไดนําระบบการศึกษา
10 ป (4+3+3) มาใชในป พ.ศ. 2522 ตามดวยการขยายเปน 11 ปในชวงป พ.ศ. 2529-2539
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ตอมาในป พ.ศ. 2540 ตลอดจนถึงปจจุบัน มีการนําระบบการศึกษา  12 ป (6+3+3) มาใชควบคูกับ
การปฏิรูปหลักสูตร การปรับปรุงตําราการเรียนการสอน และทักษะการสอน ซ่ึงตามกรอบของระบบ
การศึกษานี้ ไดกําหนดใหปการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการเรียน 38 สัปดาหๆ ละ 5 วัน วันละ 6 คาบ
ซ่ึงนับไดวาเปนการเพ่ิมชวงระยะเวลาแหงการเรียนรูแกนักเรียนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบเกา
ซ่ึงมีระยะเวลาการเรียนเพียง 32-33 สัปดาห แบงออกเปนวันละ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุง
เรื่องชั่วโมงการเรียนการสอนใหเหลือเพียง 5 คาบๆ ละ 40 นาที เพ่ือใหรองรับกับปญหาการขาดแคลน
หองเรียน  

การปฏิรูปการศึกษาท่ีรัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญมากท่ีสุดในปจจุบันคือการปฏิรูป
การศึกษาในแนวทางท่ีเรียกวา educationforallซ่ึงเนนการยกระดับคุณภาพของการศึกษาสูระดับ
มาตรฐานสากลและภูมิภาค สําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจทุกพ้ืนท่ี
ทุกเชื้อชาติ แมผูพิการทางรางกาย แนวทางนี้ใชควบคูกับการมีสวนรวมในลักษณะหุนสวน จากสวนท้ังใน
และนอกภาครัฐ การสงเสริมการศึกษาภาคเอกชน ตลอดจนการสงเสริมการศึกษานอกระบบ แนว
ทางการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีชุมชนเปนฐาน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดรับเปาหมายระยะยาว 2 ประการ
คือเปาหมายแหงชาติในการลดจํานวนคนยากจนภายในประเทศลงไปใหไดรอยละ 50 ภายใน
ป พ.ศ. 2558และเปาหมายท่ีราชอาณาจักรกัมพูชาไดผูกพันไวกับระดับพหุภาคีคือ
millenniumdevelopment goals คือการศึกษาข้ันประถมอยางท่ัวถึง และความเทาเทียมกัน
ดานการศึกษา ระหวางเพศชายและเพศหญิงภายในป พ.ศ. 2558 

วิสัยทัศนทางการศึกษาของกัมพูชาในปจจุบันคื อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
สูงสุดเพ่ือทําใหกัมพูชาเปนสังคมฐานความรูโดยอาศัยปรัชญาทางการศึกษาในการทําใหประชากร วัย
เยาวชาวกัมพูชามีพัฒนาการอยางเปนองครวม (holistic) ดวยการศึกษาและทักษะทางเทคนิคท่ีดีข้ึน
ดวยความรูสึกภาคภูมิใจในชาติดวยคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมาตรฐานสูงและดวยความเชื่อม่ัน
อยางแรงกลาในความรับผิดชอบตออนาคตของตน 

แผนยุทธศาสตรระดับชาติในการขยายโอกาสทางการศึกษาคุณภาพอยางท่ัวถึง
ประกอบดวย แผนระยะสั้น 2544-2545 แผนระยะยาว 2546-2558 และแผนระยะกลาง 2547-2551
โดยแผนระยะยาว 2546-2558 และแผนระยะกลาง  2547-2551 เปนการปรับปรุงจากแผนระยะสั้น
2544-2545 ประกอบกับแผนยุทธศาสตรในการลดภาวะความยากจน  (poverty 
reductionstrategic plan: PRSP) เม่ือป 2545 เปนฐานโดยใหสอดรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรและเศรษฐกิจระดับมหภาค ในชวง  10-15 ปขางหนาของกัมพูชารวมกับแนวทางใน
การประชุม world education forum และ millennium development goals ซ่ึงเนน  
education for all 

แผนระยะยาว 2546-2558 นั้นกําหนดใหกัมพูชาบรรลุเปาหมายตอไปนี้ภายในป 2558 
1)การเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึนเปน 3.8ลานคน 
2)การเพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
3)การเพ่ิมหองเรียนและสถานท่ีเรียนในพ้ืนท่ีขาดแคลน 
4)การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝกหัดครูโดยเนนสําหรับระดับมัธยมศึกษา

มากข้ึนปละประมาณ 10,000 คนดวยอัตราเงินเดือนเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 3-5 ตอป  
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สําหรับแผนยุทธศาสตรทางศึกษาท่ีเรียกวา  educational strategic plan 2004/08(
พ.ศ. 2547-2551) หรือท่ีเรียกโดยยอวา  ESP 2004/08 มีเปาหมายระยะยาวในการทําใหเด็กและ
เยาวชนชาวกัมพูชาทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงทุกระดับสถานะ
ทางเศรษฐกิจทุกเพศทุกพ้ืนท่ีทุกเชื้อชาติแมผูพิการทางรางกายเพ่ือใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศและความผูกพันท่ีทางรัฐบาลมีตอ U.N. convention on the rights of the chill 

การปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เนนท่ีการริเริ่มโรงเรียนตนแบบสําหรับระดับเกรด 
10-12 จํานวน 30 แหง และการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพ้ืนท่ีดอยพัฒนา การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมดานทักษะแกเยาวชนเนนหลักการสนองความตองการของตลาด
ประกอบกับหลักการมีสวนรวมอยาง เขม แข็งในลักษณะหุนสวนของภาคเอกชนตลอดจน
การประสานงานในการจัดการทางนโยบายและการดําเนินโครงการตางๆกับกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของ
การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนนการขยายการศึกษาคุณภาพระดับอุดมศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายของชาติความจําเปนในการจางงานและความตองการของตลาดและกระชับ
ความรวมมือในลักษณะหุนสวนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีความแข็งแกรงมาก  

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายตางไ ปจากการจัด
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานกระทรวงไดพยายามใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษ าและไดขอความชวยเหลืองบประมาณจากนานาชาติในการจัดหาอุปกรณ จัดหา
เทคโนโลยีจากแหลงใหความชวยเหลือหลายแหง    

นอกจากนี้งบประมาณท่ีรัฐบาลกัมพูชาจัดใหสวนใหญเปนงบประมาณสําหรับจายเปน
เงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษามีงบประมาณสวนนอยท่ีนําไปพัฒนาโรงเรียนในระดับ
ตางๆ มีความชวยเหลือจากองคการระหวางประเทศ ซ่ึงเปนแบบใหเปลาและเงินกูองคกรท่ีให
ความชวยเหลือในการพัฒนาการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา แบงเปน 2 กลุม คือกลุมท่ีให
ความชวยเหลือผานรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาโดยตรงและกลุมความชวยเหลือขององคกรพัฒนา
ระหวางประเทศท่ีมิใชของรัฐบาล  

 

2.2 บริบทของอําเภอปราสาทซ็อมโบร 
  

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอปราสาทซ็อมโบร 
อําเภอปราสาทซ็อมโบรเปนอําเภอหนึ่งใน 8 อําเภอของจังหวัดกําปงธมโดยมีระยะทาง

33 กิโลเมตร จากตัวเมืองกําปงธม และประมาณ 200 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญดังภาพ 2 
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ภาพ 2แผนท่ีจังหวัดกําปงธม และวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล 
ท่ีมา:(คณะกรรมการโรงเรียนพระราชทาน,2548,หนา 27) 
 

พ้ืนท่ีของอําเภอปราสาทซ็อมโบรมีสภาพเนินสูงประกอบดวยปาละเมาะ มีตนไมตนเล็กๆ  
ข้ึนสลับกับทุงนา และมีแมน้ําสตึงแสนไหลผาน พ้ืนท่ีสําหรับทํานามีจํานวนไมมากนัก แมน้ําสตึงแซน
เปนแมน้ําท่ียาวท่ีสุดของกัมพูชา จะทวมในฤดูฝน ปจจุบันนี้อําเภอปราสาทซ็อมโบรแบงออกเปน 5 
ตําบล 70หมูบาน ในป 2014 มีประชาชน 453 ,070คน หญิง 23 ,007คน  ชุมชนอยูหางกัน
ประมาณ 5-10 กิโลเมตร หมูบานท่ีหางไกลจากตัวอําเภอท่ีสุด คือ บานโกนกะแอกมีระยะทาง
16 กิโลเมตรจากตัวอําเภอหมูบานสวนใหญมักตั้งอยูตามริมแมน้ําสตึงแสนซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
เหมาะแกการเพาะปลูกผักผลไม และการประมง สวนในตัวอําเภอปราสาทซ็อมโบรนั้น เปนชุมชน
ขนาดเล็กมีเพียง 3 หมูบานคือ หมูบานซ็อมโบร หมูบานกําปงเฌอเตียล และหมูบานสําริด ซ่ึงเปน
หมูบานเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยูไมมากนัก หมูบานท่ีมีความเจริญมากกวาหมูบานอ่ืนๆ คือ หมูบาน
กําปงเฌอเตียลท่ีประชากรสวนใหญเปนคนเชื้อสายจีน เปนจุดรวมของธุรกิจการทํามาหากิน และ
คนท่ีมีฐานะร่ํารวย วิทยาลัยกําปงเฌอเตียลตั้งอยูในพ้ืนท่ีของหมูบานซ็อมโบร หางจากหมูบาน  
กําปงเฌอเตียลประมาณ 2 กิโลเมตร เสนทางเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ มายังตัวอําเภออยูในสภาพ
คอนขางลําบาก ท้ังนี้ จึงทําใหในตัวอําเภอมีสภาพคอนขางเงียบเหงา  

2.2.2สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการเย าวชนและกีฬา อําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร 

ในปการศึกษา 2013-2014 อําเภอปราสาทซ็อมโบร มีโรงเรียนจํานวน 69 โรงเรียน ดังนี้ 
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1) ระดับอนุบาลมี 24 โรงเรียนมีจํานวน 24 ชั้นมีนักเรียน 641 คน เพศหญิง291 คน 
2) ระดับประถมศึกษา มี 41 โรงเรียน จํานวน 241 ชั้น มีครู จํานวน  230 คน  

เพศหญิง 105คน และมีนักเรียน 6,344 คน หญิง 3,089 คน  
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี  6 โรงเรียนมีจํานวน  38 ชั้นมีครูจํานวน 89คน เพศ

หญิง 39 คนและมีนักเรียนสรุป 1,392 คน เพศหญิง 704 คน 
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี  2 โรงเรี ยน มีจํานวน 35 ชั้น มีครูสรุป จํานวน  

124 คน เพศหญิง 36 คน และมีนักเรียนสรุป 1,284 คน เพศหญิง 627 คน 
2.2.3 การประเมิมผลการศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร 
วิสัยทัศนทางการศึกษา 
ประชาชนทุกคนในแตละหมูบานมีสิทธิ์ในการไดรับการศึกษาทุกคน 

1) ระดับประถมศึกษา 
ในปการศึกษา 2013-2014 มีนักเรียนรวม 6,344 คน หญิง 3,089 คนเปรียบเทียบป

การศึกษาท่ีผานมาพบวา ลดลง 249 คน โดยนักเรียนหญิงลดลง 87 คน 
 
ตาราง1  คุณภาพ และประสิทธิภาพในการศึกษา 
  

 
อัตรา 

2012 – 2013 2013 – 2014 เกิน/ลด 
สรุป หญิง สรุป หญิง สรุป หญิง 

อัตราการรับเขาเรียนใหม 99.69% 100% 96.10% 100% -3.59% = 
อัตราท่ีจริงของการศึกษา 96.42% 95.93% 99.02% 98.09% +2.60% +2.17% 
เปอรเซ็นตข้ึนชั้นเรียน 86.00% 89.29% 86.55% 89.67% +0.55% +0.38% 
เปอรเซ็นตเรียนซํ้าชั้น 11.21% 8.82% 11.07% 8.71% -0.14% -0.11% 

เปอรเซ็นตออกกลางคัน 2.79% 1.89% 2.38% 1.62% -0.41% -0.27% 

ท่ีมา :(สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราสาทซ็อมโบร สรุปการประเมินผลการศึกษาประจําปศึกษา
2556-2557,2557, หนา 1)  
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2) ระดับมัธยมศึกษา 

ตาราง 2  การประเมินผลการสอบมัธยมศึกษาปฐมภูมิ ป 2014 
 

ขอ โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน ผานเกณฑเฉลี่ย ไมผานเกณฑเฉลี่ย 

รวม ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง % รวม % ชาย % หญิง % 
1. Atsu 23 8 15 23 100 8 100 15 100 0 0 0 0 0 0 

2. Tom Nop 10 3 7 10 100 3 100 7 100 0 0 0 0 0 0 

3. Ota Seav 23 11 12 23 100 11 100 12 100 0 0 0 0 0 0 

4. Chhuk 57 30 27 52 91.2 25 83.3 27 100 5 8.8 5 16.7 0 0 

5. Prek Kdey 69 32 37 67 97.1 32 100 35 94.5 2 2.9 0 0 2 2.7 

6. Prasat Sombor 137 66 71 122 89.1 57 86.7 65 91.5 15 10.9 9 13.7 6 8.5 

7. Ta Ouk 74 35 39 74 100 35 100 39 100 0 0 0 0 0 0 

รวม 393 185 208 371 91.8 171 92.4 200 96.1 22 5.6 14 3.7 8 3.8 

 
ท่ีมา: (สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราสาทซ็อมโบรสรุปการประเมินผลการศึกษาประจําปศึกษา2556-2557, 2557, หนา 2) 
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ตาราง3สรุปผลการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ป 2014 
 

โรงเรียน ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน ข้ึนชั้นเรียน เรียนซํ้าชั้น ออกกลางคัน 
รวม หญิง รวม % หญิง % รวม % หญิง % รวม % หญิง % 

รว
มโ

รง
เร

ียน
 8

 

7 689 348 589 85.48 307 88.21 40 5.80 9 2.58 64 9.28 28 8.04 
8 562 306 488 86.83 277 90.52 9 1.60 9 2.94 55 9.78 29 9.47 
9 967 233 387 82.87 204 87.55 17 3.64 6 2.58 63 13.49 23 9.87 
10 142 88 111 78.17 76 86.36 2 1.41 0 0 29 20.42 12 13.64 
11 149 69 134 89.93 65 94.2 7 4.7 1 1.45 8 5.36 3 4.34 
12 141 74 140 99.29 73 98.64 0 0 0 0 1 0.70 1 1.35 

 
ท่ีมา: (สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราสาทซ็อมโบร, สรุปการประเมินผลการศึกษาประจําปศึกษา2556-2557, 2557, หนา 4) 
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3) ปญหาในการจัดการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลการศึกษาและ การประเมิ นผลการศึกษาในอําเภอ ปราสาท
ซ็อมโบรไดประสบปญหาตางๆ ไดแก 

(1) ขาดอาคารเรียนอยูตามโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(2) ขาดครูท่ีมีความชํานาญ  
(3) ขาดแคลนครูผูสอน ตํารา คูมือ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน 
(4) ไมมีการพัฒนาเทศโนโลยีท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
(5) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนอยูระดับสูงโดยมีสาเหตุ เชน การโยกยาย

ครอบครัว ความตองการแรงงานในครอบครัวเพ่ือการดํารงชีวิต 
(6) มีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานจัดการศึกษา รัฐบาลกัมพูชา จึงตองการ

ความชวยเหลือดานงบประมาณ นักการศึกษา และทรัพยากรท่ีจําเปนตางๆ จากตางประเทศ ท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ และองคกรเอกชน เพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนา และฟนฟูระบบการศึกษาของประเทศใหดีข้ึน 

สวนปญหาของนักเรียน คือ นักเรียนมีปญหาดานโภชนาการ มีภาวการณ
เจ็บปวยจากโรคติดเชื้อพยาธิ ขาดการบริหารดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนยังไมดี ไมใชสวมใชน้ําดื่มจากบอ ไมมีท่ีท้ิงขยะ ขาดบุคลากรทางการแพทย
ในสถานีอนามัยและโรงเรียน โรงเรียนไมมีหองพยาบาลและโรงอาหาร 
 

2.3 หลักการ ทฤษฎี ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  

2.3.1 ความหมายประสิทธิผล 
คําวาประสิทธิผล  (effectiveness) หมายถึงวา ความสามารถของผูบริหารและครู

ในโรงเรียนท่ีทํางานรวนกันในการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  โดยพิจารณา
จากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอกและสามาร ถ
ในการแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเปนการมองประสิทธิผล
ในภาพรวม 

รุง  แกวแดงและชัยณรงค  สุวรรณสาร  (2536,หนา  159)ใหความหมายประสิทธิผล
หมายถึง ประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงานท่ี โรงเรียน พึงประสงคหรือหมายถึง วาความสําเร็จ
ของผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  

พิมพรรญ สุริโย (2552, หนา 25) ไดใหความหมายวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนใฝรูรักกา รอานแสวงหาความรู
ดวยตนเองความพึงพอใจในการทํางานของครูความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา
และเทคโนโลยีของครูความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยา งมีประสิทธิภาพ และความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนตอสภาพแวดลอมท่ีกระทบภายในและภายนอก  
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กมลวรรณชัยวานิชศิริ   (2536,หนา32-33) ไดใหความหมายของประสิทธิผลว าประสิทธิผล
ของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

วิทยาดานธารงกุล (อางถึงในภารดีอนันตนาวี , 2551, หนา  203) ไดใหความหมายวา
ประสิทธิผลหมายถึง วา ความสามารถในการเลือกเปาหมายท่ีเหมาะสมและบรรลุเปาหมายนั้นๆ
ประสิทธิผลจึงวัดกันท่ีวาองคการสามารถสนองผูบริโภคสินคาหรือบริการท่ีเปนท่ีตองการหรือไม
และสามารถบรรลุในสิ่งท่ีพยายามจะทํามากนอยเพียงใด 

Hoy &Miskel (อางถึงในภารดีอนันตนาวี, 2551, หนา 204) ไดใหความหมายประสิทธิผล
ของโรงเรียนหมายถึงวาการท่ีผูบริหารสามารถใชภาวะผูนําเปนศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครู 
และนักเรียนเกิดความพึงพอใจเปนผลทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคท่ีกํานด 

มอทท ( Mott,1972 ;cited in Hoy & Miskel,1991 , p. 389) กลาวถึง ประสิทธิผล
ของโรงเรียน  ดานความสามารถในการผลิต  (productivity) หมายถึงปริมาณงานคุณภาพของงาน
และประสิทธิผลของงานท่ีทําใหองคการซ่ึงความสามารถในการผลิตไมไดคิดจากคาใชจายตอหนวย
และผลผลิตตอชั่วโมงการทํางาน เพราะวาโรงเรียนไมใชหนวยงานทางธุรกิจจึงไมมีผลผลิตท่ีเห็นไดชัด
วัดไดจากความสามารถในการปรับตัว (adaptability) หมายถึง กระบวนการมีสวนรวมและแกปญหา
ของคนใ นองคการความรวดเร็วในการท่ีคนในองคการยอมรับวิธีการและระเบี ยบใหม ๆ รวมถึง
การยอมรับกา รเปลี่ยนแปลงในองคการและความสามารถในการยืดหยุน  (flexibility) หมายถึง วา
ความสามารถของ คนในองคการท่ีขณะปรับตัวใหเขากับภาวะฉุกเฉินไดดีเพียงใดเม่ือมีเหตุการณ
ไมคาดคิดมากอนคนในองคการสามารถปรับพฤติกรรมในการงานได  เชน มีการเรงกําหนดการทํางาน
ใหเร็ว มากอยางเรงดวน 

สรุปไดวา  ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีทํางาน
รวมกันในการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ ทางบวก
ตลอดจนสามารถ ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอก  และสามารถแกปญหาภายใ น
โรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวม  

2.3.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประสิทธิผลองคการ (organizat ion effectiveness)มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การบริหารจัดการในองคการท่ีเปนเครื่องมือหรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจข้ันสุดทายวาการบริหารจัดการ
ในองคการจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนใหญแลวความสําเร็จของงานในองคการเปนการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ  (goods attainment) และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร  
(quality of work life) ซ่ึงมีผูใหความหมายของประสิทธิผลองคการไวดังนี้ 

ภารดี อนันตนารี (2545,หนา 204) ใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึง การท่ีโรงเรียน
ไดดําเนินงานใดๆโดยการใชทรัพยากรตางๆจนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆท่ีองคการตั้งไว  
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Steer(1977, p. 55) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การท่ีนํา
ของโรงเรียนใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารการจัดการศึกษาและการใชทรัพยากร
ใหการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

Sergiovanni (1991, p.76) กลาวถึงคําวาประสิทธิผลของโรงเรียนวามี  2 ความหมาย
สําหรับความหมายแบบท่ัวไปหมายถึงความสามารถในการผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลตามท่ีปรารถนา
และความหมายในเชิงเทคนิคซ่ึงประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึงวงจรของการศึกษาโดยประสิทธิผ ล
จะเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในดานทักษะพ้ืนฐานซ่ึงวัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมถึง มิติ
ดานการจัดการการสอนและภาวะผูนํา 

Hoy & Miskel(1991, p. 51) กลาววา ประสิทธิผลการจัดการศึกษา คือ การท่ีผูบริหาร
การศึกษาสามารถใชภาวะผูนําเปนจุดศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียน
เกิดความพึงพอใจเปนผลใหดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้ งไว
และไดทราบความคิดของนักศึกษามากําหนดเปนตัวบงชี้4ประการคือการท่ีโรงเรียน มี
ความสามารถผลิตนักเรียน ใหมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพัฒนาใหมีทัศน คติทางบวก  
สามารถปรับตัวใหกับสิ่งแวดลอมท่ีมีบังคับได และสามารถในการแกปญหาในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991,p.373) ไดใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานหรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนดี 

Hoy &Miskel (อางถึงในภารดีอนันตนาวี , 2551, หนา  204) กลาววา ประสิทธิผล
ขององคการหมายถึงการท่ีผูบริหารสามารถใชภาวะผูนําเปนศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําให ครู
และนักเรียนเกิดความพึงพอใจเปนผลทําใหการดําเนินงานของโรงเรียน ใหมีประสิทธิผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

นอท ( Mott, 1972, p.188) ใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสามารถ
ในการผลิตความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน 

Hoy&Miskel (2008, p. 373)กลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวาหมายถึงการท่ีผูบริหาร
การศึกษาสามารถใชภาวะผูนําเปนจุดศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ
สงผลใหเกิดดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและยังไดรวบรวม
ความคิดของนักศึกษาท่ีใหความหมายประสิทธิผลของ โรงเรียน หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
หรือความพึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญกําลังใจของสมาชิก โรงเรียนและสรุปวาประสิทธิผล
ของสถานศึกษาพิจารณาจากตัวบงชี้ 4 ประการ คือ 

1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
4) ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

สรุปไดวา ประสิทธิผลโรงเรียนหมายถึงความสามารถขององคการในการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมความสามารถดําเนินกิจกรรมในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางา นโดย
พิจารณาจากความสามารถของ โรงเรียน ในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษามีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
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ไดอยางปกติสุขรวมถึงโรงเรียนสามารถแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและสามารถ
ยืดหยุนปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเวดลอมได 

2.3.3 คุณลักษณะและองคประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
นักวิชาการท้ังในและตางประเทศไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับคุณลักษณะ

และองคประกอบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลดังนี้ 
Lunenberg & Ornstein (1996, p.348)ไดกลาวถึงลักษณะของการบริหารโรงเรียน ท่ีมี

ประสิทธิผล 7 ประการไดแก 
1)มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบปลอดภัยและไมเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียน

การสอน 
2)พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน บุคลากรมีสวนรวมในภาระผูกพันของเปาหมาย

การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆและสามารถตรวจสอบได 
3)มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยผูบริหารตองมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะ

ของงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิผล  
4)มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูงโดยท่ีครูสามารถแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะ

เบื้องตนใหกับนักเรียนได 
5) ทุมเทเวลาในการทํางานเพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ 
6)มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมําเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงและ

พัฒนาตอไป 
7)มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครองโดยท่ีผูปกครองสนับสนุนพันธกิจของ

โรงเรียนและใหความชวยเหลือสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 
เวสารัชช  (2545,หนา9-10) ยังไดกลาวไววาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาควรเนน ท่ี

คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษามากกวาผลในเชิงปริมาโดยมีดัชนีชี้วัดไดแก 
1)คุณภาพของผูเรียนซ่ึงมีความหมายครอบคลุมท้ังดานความรูความสามารถ

คุณธรรมจริยธรรมทักษะและพฤติกรรมท้ังนี้เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการศึกษาท้ังทางตรงและ
ทางออมท่ีมาจากการจัดการศึกษาไมใชผลบังเอิญหรือผลท่ีไมเก่ียวเนื่องกัน 

2)คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนท้ังนี้คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ข้ึนกับปจจัยหลายประการซ่ึงเปนปจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเชนคุณภาพของครู
สภาพแวดลอมรูปแบบและระบบการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรูเปนตน 

3)ความคุมคาในการจัดการศึกษาท้ังนี้ความคุมคานี้มิไดหมายถึงการประหยัด
ดานงบประมาณแตเพียงอยางเดียวแตหมายความวาคาใชจายเพ่ือการศึกษานั้นสามารถใหผลคุมกับ
การลงทุนหรือไม 

4) ผลลัพธของการจัดการศึกษาท้ังนี้ผลลัพธหรือผลสะทอนหมายถึงผลตอเนื่อง ท่ี
เกิดจากการจัดการศึกษาเชนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่ง ได
คะแนนระดับดีถือเปนสวนหนึ่งของคุณภาพผูเรียนสําหรับนักเรียนท่ีสามารถสอบเขามหาวิทยาลัย ท่ีมี
ชื่อเสียงไดเปนจํานวนมากถือเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้และการท่ีศิษยเกา ของ
โรงเรียนไปประสบความสําเร็จในอาชีพการงานก็ถือเปนผลลัพธท่ีตอเนื่องกันไป 
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ฮอลท และไฮท( Holt & Hinds;อางถึงใน วิโรจนสารรัตนะ , 2544, p. 22) ไดใหแนวคิด
และกลาวถึงองคประกอบสําคัญท่ีจะสงผลตอความมีประสิทธิผลของ โรงเรียน วาประกอบดวย
องคประกอบ 3 กลุมใหญดังนี้ 

1) องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกันประกอบดวยการมีจุดมุงหมาย
ท่ีชัดเจน การมีคานิยมและความเชื่อรวมกันและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 

2)องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรูประกอบดวยการมีสวนเก่ียวของและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนสภาพแวดลอมทางกายภาพการยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ในทางบวกของนักเรียน การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

3)องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวย หลักสูตรการสอนการพัฒนาบุคลากร  
ความคาดหวังในความสําเร็จสูงและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

วูด และอูริค (Woode & Orlik, 1994; อางถึงใน วิโรจนสารรัตนะ, 2545, p. 25) ไดใหแนวคิด
และกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียน
เปนสถาบันท่ีมีพลวัต ดังนั้นเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนทีสามารถนําไปใชในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางกวางๆ ดังนี้คือ 

1) โรงเรียนมีคุณภาพในทุกดานหรือไม 
2) โรงเรียนมีคุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุมหรือไม  
3) โรงเรียนมีคุณภาพทีดีกวาท่ีอ่ืนๆ หรือไมในเรื่องการเรียนการสอน 
4) โรงเรียนไดมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 

สรุปไดวาคุณลักษณะและองคประกอบประสิทธิผลโรงเรียนคือผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมี
การพัฒนาการทุกดานเปนคนดีคนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพไดมีการจัดบรรยากาศ
การเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนการบริหารจัดการท่ืดีมีการประกันคุณภาพการศึกษามี
การประเมินผลนักเรียนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 

2.3.4 เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไวดังนี้ 
คอลเวล และสปงคส(Caldwell & Spinks, 1990, p. 108) ไดกลาวและอธิบายถึงเกณฑประเมิน

ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ซ่ึงเขาถือวาเปนเกณฑ
“แบบอุดมคติ ”(ideal type) คือแมแตสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไมครบทุกรายการ แต
ก็มีประโยชนท่ีจะใชวัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาไดมีรายการดังนี้ 

1) ดานหลักสูตร ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาท่ีชัดเจน มีแผนงานท่ีไดรับ
การวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนใน โรงเรียน
ไดมีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะท่ีตองการและผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมขอ งนักเรียน
ในระดับสูง 

2) ดานการตัดสินใจประกอบดวยบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายโรงเรียนใน
ระดับสูง คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กับโรงเรียนในระดับสูง 
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3)ดานทรัพยากร ประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะชวยใหครู
ทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล โรงเรียนมีครูท่ีมีความสามารถและแรงจูงใจ 

4)ดานภาวะผูนําประกอบดวยความสามารถในการกาหนดหนาท่ีและทรัพยากร
เพ่ือปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา
การตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครูการใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพของครูการกระตุนครู
เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูท่ีมีทักษะการตระหนักถึงสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน
ในสถานศึกษาระดับสูง การสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอ่ืน ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบ
การบริหารท่ียืดหยุน มีความพยายามท่ีจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครู
อยูในระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 

5)ดานบรรยากาศประกอบดวย โรงเรียนกําหนดคานิยมท่ีสําคัญผูบริหารครูนักเรียน
แสดงความผูกพันจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของ โรงเรียน จัดสภาพแวดลอมให นาอยูตื่นเตน
และทาทายตอครูและนักเรียนมีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียนมีบรรยากาศ
ความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในสถานศึกษามีความคาดหวังในสถานศึกษา 

6)ดานผลลัพธประกอบดวยอัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ําคะแนนทดสอบ
แสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

เกณฑความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเชิงระบบตามทัศนะของฮอยและมิสเกล
(Hoy&Miskel) ฮอยและมิสเกล ( Hoy& Miskel, 1991, pp. 394-397) ไดเสนอแนะเกณฑในการ
ประเมินท่ีนาสนใจไว 4 ตัว ดังนี้ 

1)การปรับตัว(adaptation) เปนหนาท่ีหลักขององคการท่ีจะตองปรับตัวใหสอดคลอง
และเขากันไดกับสิ่งแวดลอมท้ังนี้เพ่ือสนองตอบตอความตองการของสังคมตัวเกณฑท่ีมาใช
ในการประเมินความสามารถในการปรับตัวไดแกความสามารถในการปรับเปลี่ยนวัตกรรม
ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 

2)การบรรลุเปาหมาย( goalachievement)องคการมีการกําหนดเปาหมายแล ะ
วัตถุประสงคหรือผลสําเร็จท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงองคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตางๆเพ่ือบรรลุผล
ตามตองการเกณฑท่ีใชในการประเมินไดแกผลสัมฤทธิ์คุณภาพ การจัดหาทรัพยากรและประสิทธิภาพ 

3)การบูรณาการ (integration) คือ ความสามารถในการหลอหลอม ประสมประสาน
ความสัมพันธของสมาชิกในองคการเพ่ือรวมพลั งเพ่ือการปฏิบัติภารกิจ เกณฑท่ีใชในการประเมิน
ไดแกความพึงพอใจ บรรยากาศการทํางาน การสื่อความหมายและความขัดแยง 

4)การคงไวระบบคานิย ม(latency)ความสามารถขององคการท่ีจะโนมนาว
บุคคล ในองคการใหดํารงรักษาไวซ่ึงคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินไดแกความจงรักภักดีศูนยกลางความสนใจของชีวิต แรงจูงใจและเอกลักษณ 

Gibson, et al.,(อางถึงในภารดีอนันตนารี ,2551, หนา  205) ไดอธิบายถึงเกณฑของ
ความมีประสิทธิผลขององคกรวาประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัวคือ 1) การผลิต (production)2)ประสิทธิภาพ
(efficiency) 3) ความพึงพอใจ (satisfaction) 4) การปรับเปลี่ยน(adaptiveness) และ5) การพัฒนา 
(development) 
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Sergiovanni (1991, pp.258-263) ไดสรุปวา ลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลมีองคประกอบ
ดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน 4)มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 5)สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกัน
แบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8) สงเสริม
การแกปญหาอยางสรางสรรคและ9) ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

มอทท(Mott, 1972; อางถึงใน Hoy & Miskel,2008, p. 373) ซ่ึงไดกลาวถึงเกณฑการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
4) ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

จากแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังกลาวขางตนผูวิจัยไดใชแนวคิดของ มอทท
(Mott, 1972; อางถึงใน Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ในการประเมินประสิทธิผลองคกร โดยพิจารณา
จากความสามารถในการผลิตความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบว ก ความสามารถใน ปรับตัว
และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมาใชใหสอดคลองกับรียน 

2.3.5 วิธีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยท่ัวไปนักวิชาการไดพยายามหาวิธีประเมิน

ประสิทธิผลขององคการโดยแยกเปนแนวทางใหญ  3 แนวทางคือภรณี  (กีรติบุตร  มหานนท ,2529,
หนา 185-187; Dessler,1986,pp. 65-71; Hoy & Miskel, 1991, pp. 375-387; Edgar & 
Bonsditeh,1977, p. 521) คือ 

1) การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (goal model of 
organizationaleffectiveness)เปนการพิจารณาวา  องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น
ข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับ วาบรรลุเปาหมายองคการหรือไมหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือใชเปาหม ายองคการ
เปนเกณฑ 

แนวคิดนี้ไดรับการพิจารณาวายังมีขอบกพรองบางประการเชนถาองคการ มี
หลายเปาหมายก็จะทําใหวัดยา กกวาเปาหมายใดไดรับความสําคัญมากกวาเปาหมายอ่ืน
มากนอยเพียงใดเปาหมายบางประการวัดยาก (ภรณี กีรติบุตร มหานนท , 2529, หนา 187;อางถึงใน
Etzioni, 1964) 

2) การประเมินประสิทธิผลองคการในแงระบบ
ทรัพยากร (the system resourcemodel of organizational effectiveness) เปนการประเมินโดย
พิจารณาความสามารถขององคการในการแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ
อันจะทําใหบรรลุเปาหมายขององคการซ่ึงเนนท่ีตัวปอนเขา (input) มากกวาผลผลิต แนวความคิด
นี้ ประเมินประสิทธิผลขององคการโดยเปรียบเทียบระหวางองคการในรูปของการแขงขันองคการใด
ไดรับทรัพยากรจากสภาพแวดลอมมากกวาองคการนั้นก็มีประสิทธิภาพมากกวา  

3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑมาวัดประสิทธิผลองคการซ่ึงผูใหแนวคิด
การประเมินผลโดยวิธีนี้ ไดแก 
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สเตียร  (Steers,1997,p.  44;  cited in Mahoney & Weitzel, 1969) ใหทรรศนะวา
เกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจและหนวยงานวิจัยพัฒนาไดแก  ความสามารถใน การ ผลิต
การสนับสนุนการใช การวางแผน ความเชื่อถือได ความรวมมือและการพัฒนา 

เดสสเลอร ( Dessley,1986 , p.68; cited in Bennis,1971) กลาววา ประสิทธิผล
ขององคการคือความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการแลกเปลี่ยนและแกปญหาท่ีองคการกําลัง
เผชิญอยู คือ การอยูรอด ดังนั้น ตัวแปรท่ีใชในการประเมิน ไดแก ความสามารถในการปรับตัวและ
ความสามารถในการแกปญหา 

ฮอยและมิสเกล( Hoy & Miskel,1991, pp.384-397) ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจากความสามารถในการปรับเปลี่ยน( adaptability) การบรรลุ
เปาหมาย ( achievement) ความพึงพอใจในการทํางาน ( job satisfaction) ความสนใจในชีวิต  
(central life interests) 

ฮอย และเฟอรกูสัน  (Hoy & Ferguson, 1985,pp. 121-122; cited in Person, 1960)
ไดเสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการ โดยพิจารณาการปรับตัวเขากับสิ่งแว ดลอม
(adaptation) การบรรลุเปาหมาย  (goal attainment) การบูรณาการ  (integration) และการคงไว
ซ่ึงระบบคานิยม (latency) 

ไอวานซีวิช และดอนเนลลี่ (Invancevich & Donnelly, 1982, p. 37;อางถึงในอําภา ปยรมย
,2549, หนา 42) ไดสรุปจากการรวบรวมงานวิจัยวาเครื่องบงชี้ของความมีประสิทธิผลขององคกร
ประกอบดวย ความสามารถในการผลิต  (productivity) ประสิทธิภาพ  (efficiency) ความพึงพอใจ  
(survival) 

มอทท(Mott, 1972; อางถึงใน Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ไดกลาววาถึงประสิทธิ ผล 
ของโรงเรียนวาจะตองประกอบดวยความสามารถ 4 ดาน คือ  

1) ความสามารถในการผลิตผล (productivity) 
มอทท( Mott, 1972 ; อางถึงใน  Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ไดกลาววา

ผลสําเร็จท้ังปริมาณและคุณภาพของนักเรียนประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีสรางความเชื่อม่ันสูง
พัฒนาไดจากตัวบงชี้ท่ีเปนความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนเปนสถานศึกษาท่ีมีความพรอม
ในดานปจจัยตาง ๆ ไดแกวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพออาคารสถานท่ีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเหมาะสมปจจัยดานการเงินคลองตัวมีบุคลากรคือครูผูสอนและผูบริหารท่ีดีมีคุณภาพ
รวมถึงการพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจการสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนรวมถึงการประพฤติปฏิบัติ
อยางเหมาะสมมีคุณภาพจริยธรรมคานิยมท่ีดีงามโดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
อยางเหมาะสมทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของโลกมอทท( Mott, 1972 ;อาง
ถึงใน Hoy & Miskel, 2001 , หนา 305) จึงอาจกลาวไดวา คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจาก จะ
เปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆสูงเปนท่ีน าพอใจแลวยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ทักษะ เจตคติคานิยมและคุณธรรมตางๆท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมได
อยางมีความสุขเรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้นสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัด
เพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆไดแกการพัฒนา
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ทัศนคติแรงจูงใจของนักเรียนความคิดริเริมสรางสรรคความเชื่อม่ันในตนเองความปรารถนา
และความคาดหวังตางๆรวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม คานิยม ท่ี
ดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวังและมีความตองการ
อยางมาก 

สรุปไดวา ความสามารถในการผลิตผลเปนความสามารถของผูบริหารและครู
ในการบริหารงานโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผลบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอตัวผูเรียนท้ังดานการจัดการเรียนการสอนดานอาคารสถานท่ีดานบุคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือ
เอ้ือใหนักเรียนเปนคนดี คนแกง และสามารถปรับตัวใหอยู รวมกับผูอ่ืนไดตามท่ีทางการเรียนและ
สังคมตองการ 

2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
มอทท( Mott, 1972 ; อางถึงใน  Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ไดกลาววา

การพัฒนานักเรียนใหมีความคิดเห็นทาทีความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูไดรับการศึกษาปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีของสังคมรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยรูจักพัฒนาตนเองมองโลกใน
แงดีอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมผูบริหารและครูสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุขมอทท( Mott, 1972 ; อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991) ได กลาววาการศึกษา
นอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน กลาวคือดานรางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง 
พัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัยดานสติปญญา มีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลและมีความคิดสรางสรรคดานสังคมความรูความสามารถ และทักษะอันจําเปน
นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเปนสุข และดานจิตใจรูจักเหตุผล มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว ทัศนคติทางบวกจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผูไดรับ
การศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูท่ีมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมตางๆเปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยสวนรวมมีจิตใจกวางขวางไมทําตามตอตาน
หรือถดถอยหนีสังคมมีความม่ันคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน
และปฏิบัติดวยความจริงใจมีจิตใจเปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม
เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจ
ของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดีเปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเองและ
เผชิญหนากับเหตุการณตางๆไดอยางเหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางทีดี่ของสังคม
รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม  (พรชัย เชื้อชูชาติ, 
2546, หนา 36) 

สรุปไดวา ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก เปนความสามารถของผูบริหาร
และครูสอนในดานการดําเนินการอบรมสั่งสอนพัฒนานักเรียนใหเปนบุคลท่ีแข็งแรงสมบูรณ
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสามารถในการดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางเปนสุข 
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3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
มอทท( Mott, 1972 ; อางถึงใน  Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ไดกลาววา

ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมนโยบายตางๆ
ของโรงเรียน สอดคลองและทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆอยูเสมอ ใน
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และเหมาะสมตามอัตภาพ 

มอทท(Mott, 1972; อางถึงใน Hoy &Miskel, 1991) ไดกลาวไววาในองคการตางๆ
ประกอบดวย “คน” และ “งาน”โรงเรียนท่ีเปนองคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวย  
ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย และนักเรียน ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณการจัดการศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นโรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยา งเหมาะสม
การกําหนดนโยบายตางๆของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนาและ
ความเปลี่ยนแปลงนโยบายของโรงเรียนไมควรยึดติดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัย
ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดาน
การเรียนการสอนควรมีนวัตกรรม ทางการศึกษา และสื่อการสอนใหมๆมีการคนควาและพัฒนา สื่อ
อุปกรณการสอนอยางเหมาะสมปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด เพ่ือใหเกิดบรรยากาศ ทาง
วิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรูผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว ไม
หยุดนิ่งตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารงานและการดําเนินการตาง ใๆหมี
ความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ให
เกิดสิ่งใหมๆอยูเสมอการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพ่ือใหสามารถปรับตัว อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมครูตองสรางกระบวนการ และ
วิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรมมากกวาท่ีจะบอกความรู หรือ
สอนหนังสือแบบธรรมดาเพราะ วา วิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปน
วิธีการท่ีติดตัวนักเรียนซ่ึงสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี
มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

ภรณีกีรติบุตร  (2529, หนา  8) ใหความหมายวาความสามารถในการปรับตัว
เปนตัวบงชี้ประสิทธิผลท่ีมีความสําคัญในการประเมินประสิทธิผลขององคการซ่ึงตั้งอยูบนฐาน
ความคิดท่ีวาองคการเปนระบบสังคมท่ีมีชีวิตซ่ึงมีขอเรียกรองหรือความตองการบางอยางท่ีอยูใน
สภาพแวดลอมหรือมีสถานการณท่ีองคการจะตองตอบสนองเพ่ือใหสามารถดําเนินงานขององคการ
ตอไปไดและมีความอยูรอด 

ปติชายตันปติ (2547, หนา 100) ไดอธิบายความสามารถในการปรับตัวหมายถึง
ระดับความสามารถของสถานศึกษาในการแสดงปฏิกิริยาตอบโตการเปลี่ยนแปลงทางดา นเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมเพ่ือรักษาสภาวะสมดุลของสถานศึกษาโดยมี การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมมีการนํานวัตกรรมแล ะเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชแกปญหาและเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สรุปไดวา ความสามารถในการปรับตัว กลาวไดวา ความสามารถของผูบริหารและครู
ในการรวมดําเนินงาน ดานการบริหาร การจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดานอุปกรณ
และเทคโนโลยีรวมท้ังดานอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู
เพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4) ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 
มอทท( Mott, 1972 ; อางถึงใน  Hoy &Miskel, 2008, p. 373) ไดกลาววา

การบริหารจัดการโรงเรียนหรือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอาจจะตองมีปญหา
หรืออุปสรรคเนื่องจากพันธกิจของโรงเรียนมีอยูหลายดานผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ ใน
การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาหรือขอขัดแยงในแตละเรื่องเพ่ือนํามาสังเคราะหหาทางเลือก ใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหเหมาะสมและติดตามประเมินผลก ารแกปญหานั้นๆเพ่ือการปรับปรุง ให
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแตละฝายใหเกิดความราบรื่นเรียบรอยและ
ความเจริญกาวหนาบรรลุเปาหมายของโรงเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

มอทท(Mott, 1972; อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991) ใหแนวคิดและกลาววา
องคการตาง ๆหรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้นแตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบ
ใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรีย น แต ไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม
ระบบในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆไดแกเปาหมาย  คือการมุงถึง
ความสําเร็จสูงสุดท่ีเกิดจากการทํางานบทบาทหนาท่ีเปนสวนประกอบรองลงม าเพ่ือร วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดการประสานงาน
เปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนสมบูรณและเกิดความเรียบรอย
และกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษา ใน
โรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม การ
บริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอสมควรนับตั้งแตเรื่องของหลักสูตร
ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินสภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยูการจัดวิชาตางๆ
สําหรับการเรียนการสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรควรจัดใหเพียงพอ
และหลากหลา ย เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจความตองกา รและความสามารถของนักเรียน
จะชวยเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรูการปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม
กฎระเบียบขอบังคับตางๆบางเรื่องเปนสิ่งท่ีลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบัน นี้ควรมีการปรับปรุง ให
เหมาะสมยิ่งข้ึนในการบริหารและการจัดการนั้นผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินการ ให
เกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื่นเรียบรอย และเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตา มให
เหมาะสมไมควรใชอําน าจหนาท่ีในทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัดสิ่งใดท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบางแตไมเสียประโยชนหรื อเปาหมายขององคการ
ผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทร
ตอเพ่ือนรวมงานสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีงามกับผูรวมงานไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา
แตควรวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงานเพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกันควรมีการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตางๆเชนการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลในบางโอกาสพยายาม
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สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย
ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

อุษณีย รักซอน (2543, หนา 37-38) ไดกลาววา ความสามารถในการแกปญหา  
คือ ความรวมมือกันในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนใหผานพนไปดวยดีเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

นิคม กันตะนันท(2548, หนา 58) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ดานความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึงวา ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
และครูท่ีปฎิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีชวยกันแกปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนดวยดี   
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถของผูบริหารและ
ครูผูสอนในการรวมมือรวมใจกันแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนทุกๆดาน ให
สําเร็จไปไดดวยดีเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลข้ึนกับโรงเรียนอยางสูงสุดและตอเนื่อง 

สวน การประเมินประสิทผลองคกรเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเริ่มแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการวาผลท่ีไดในลําดับสุดทายไดผลหรื่อไมมีขอแกไขปรับปรุง
หรือปญหาเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานอยางไรเพ่ือใชประกอบตัดสินใจในปฎิบัติงานขององคการ
เพ่ือเกิดบรรทัดฐานท่ีดีและสงผลดีตอในการดําเนินงานครั้งตอไป 
  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  

2.4.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
มีนักศึกษา และนักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารไวดังนี้ 
ปยะพร ทําบุญ (2546, หนา 6) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศาสตรและศิลปะในการดําเนินงาน

โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชกระบวนการและทรัพยากรอยางเหมาะสม 

เชอรยิโอวานนี และคารเวอร ( Sergiovanni & Carver, 1980, p. 5) กลาววาการบริหาร
คือ ศาสตรท่ีไดพรรณนาอธิบาย วิเคราะห ตลอดจนพยากรณถึงปรากฏการณขององคกร และ
พฤติกรรมมนุษยท่ีมีความสัมพันธรวมกัน ในความสําเร็จของเปาหมายขององคกร 

คารเตอรวีกูด ( Carter V. Good, 1973, p. 13) ใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง  
เทคนิคและวิธีตางๆท่ีใชในการดําเนินงานในองคการทางการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีตั้งไว 

เฮอรเบิรต ไซมอน (Herbert A. Simon, 1958, p. 3) ใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง
กิจกรรมตาง  ๆท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายๆ อยางรวมกัน 

มยุรี อนุมานราชธน (2546 , หนา 6)ไดใหความหมายวา เปนภารกิจของผูปฎิบัติงาน
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีเขามาทําหนาท่ีประสานใหการทํางานของผูปฎิบัติงานซ่ึงฝายตางๆ
ทําแลวไมอาจประสบความสําเร็จจากการแยกกันทําใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 
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ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545 , หนา 39) ไดใหความหมายกา รบริหาร คือ ความพยายาม
ท่ีจะผสมผสานความพยายามของมนุษยซ่ึงมีจุดรวมท่ีมุงสูจุดหมายปลายทางหรือเปาหมายบางอยาง
การบริหารเปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารใน โรงเรียน ท่ีมีหนาท่ีสั่งการใหความสะดวก
ในการทํางานของกลุมคนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน 

สมยศ นาวีการ (25 45, หนา 11)ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึงกระบวนการ
ทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนและใชบุคคลอ่ืน เพ่ือความสําเร็จของเปาหมายขององคการ 

สรุปไดวาการบริหาร หมายถึง กระบวนการ ทํางานรวมกัน กับบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป
ในดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององคการ เพ่ือบรรลุเปาหมายประ สบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีไดกําหนดโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรท่ีมีอยู คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ อยางเหมาะสม  
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

2.4.2 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
การบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ี ไดกําหนด ผูบริหาร

จะมีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีนักบริหาร
การศึกษาไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารโรงเรียนไวดังตอไปนี้ 

ขโลม เล็ดลอด(2546, หนา , 11)ไดกลาววาการบริหารโรงเรียนหมายถึงการดําเนินการ
ตัดสินใจสั่งการในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหงานทุกงานของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษาใหมากท่ีสุด 

ถวัลย หงสไทย (2546, หนา 12) ไดกลาววา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การรวมมือกัน
ของกลุมบุคคล ในดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมากท่ีสุด  
โดยใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อุบล เพียรพิทักษ  (254 8, หนา ,13)ไดกลาววา การบริหาร สถานศึกษา  หมายถึง
การบริหารโรงเรียนทุกๆดานสําหรับรูปแบบและวิธีในการบริหารงานแตละโรงเรียนจะแตกตางกันไป
ตามความรูความสามารถในการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานของผูบริหารแตละภารกิจของ
ผูบริหารโรงเรียน 

บุญจันทร จันทรเจียม (2548, หนา 13) ไดกลาววา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การปฎิบัติ
ภาระกิจของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบในดานบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ  
การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 

มนทิพย ทรงกิติพิศาล (2552, หนา 33) ไดกลาวถึง การบริหาสถามศึกษา หมายถึง  
การจัดการสงเสริมชวยเหลือกันของผูบริหารเก่ียวของท่ีจะผลักดันใหแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว 

สรุปวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานโดยมีการรวมมือกันของบุคคลตางๆ
ในการปฎิบัติงานเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ 
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการ 
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2.4.3 ความสําคัญในการบริหารโรงเรียน 
การบริหารสถานศึกษาคือกระบวนการและการปฎิบัติภารกิจของผูบริหาร โรงเรียน

อยางเปนระบบในดานบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 , หนา 50-51) กลาววาความสําคัญ ในการบริหารโรงเรียน
เปนภารกิจหลักของผูบริหารจะตอง มีกําหนดแบบแผนวิธีการและข้ันตอนตางๆในปฎิบัติงานไว
อยางเปนระบบเพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนๆของหนวยงาน
นักบริหารท่ีดีตองรู จัก เลือกวิธีการบริหารจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการเพราะวา
การดําเนินงานตางๆมิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียวแตยังมีผูรวนงาน
อีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จผูชวยแตละคนมีความแตกตางกันท้ังดาน
สติปญญาความสา มารถ ความถนัดและความตองการท่ีไมเหมือนกันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
ท่ีจะตองนําเอาเท คนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม นํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายและในการจัดการศึกษ าจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารมืออาชีพ
โดยมีการรวมมือกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฎิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน
เพ่ือดําเนินการจดัการศึกษาใหกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคในปฏริูปการศึกษา 

จากความสําคัญของการบริหาร โรงเรียน ท่ีกลาวมาสรุปไดวาการบริหาร โรงเรียน คือ
กระบวนการและการปฎิบัติภารกิจของผูบริหารโรงเรียนผูบริหารมืออาชีพโดยมีการรวมมือกันของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในปฏบิัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางประสิทธิภาพ 

2.4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนมีความสําคัญมากในการจัดการศึกษา

สงเสริมชวยเหลือกันของผูเก่ียวของท่ีจะผลักดันใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ชึ่งไดสรุปแนวคิดและทฤษฎไีว ดังนี้ 

สัมฤทธิ์ยศสมศักดิ ์(2549, หนา 15) กลาววาปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารคือ 4 M’s ไดแกคน 
(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) การจัดการ (management) ซ่ึงหมายถึง 

1)คน (man) ไดแกกลุมบุคคลในองคกรท่ีมีวัตถุประสงครวมกันทํางาน  
2) เงิน (money) ไดแกงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานหรือการบริหารงาน

ในองคกร 
3) วัสดุอุปกรณ  (material) ไดแกวัสดุอุปกรณตางๆรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช

ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆท่ีใชในองคกร 
4) การจัดการ (management) ไดแกวิธีการกระบวนการการบริหารงานของผูบริหารท่ี

ใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
ธงชัยสันติวงษ (อางถึงในภารดีอนันตนาวี ,  2551, หนา  206-208) ไดอางถึง

กรอบแนวคิดของ  Smith ท่ีเก่ียวกับปจจัยหรือองคประกอบท่ีนําไปสูประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององคการในการไดมาซ่ึงผลผลิตดังนี้ 
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1)องคประกอบดานปจจัยนําเขาคือปจจัยมนุษย (human)ไดแกกา รคาดหวัง
ความสามารถความคาดหวังความตองการและพลังงานและปจจัยนอกจากมนุษย  
(nonhuman)ไดแกเงินทุนเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุเทคนิควิธีการและท่ีดิน 

2) องคประกอบดานกระบวนการคือ  (1) การจัดองคการไดแกการจัดโครงสราง
การจัดศักยภาพการปรับเปลี่ยนการวิเคราะหการกําหนดวัตถุประสงคการกําหนดยุทธศาสตรและ การ
กําหนดกลยุทธ  (2) การจัดระบบการตัดสินใจการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ การ
จัดระบบสนับสนุนและ  (3) การวางแผนและควบคุมไดแกการวางแผนยุทธศาสตรรูปแบบ การ
วางแผนและวิธีการท่ีใชการวางแผนโครงการการวิเคราะหทุนและกําไรเพ่ิมประสิทธิผล 

3)องคประกอบดานผลผลิตหมายถึง  (1) สินคาและบริการ  (2) ความสามารถ
ขององคการ  (3) ระดับการเพ่ิมผลผลิต  (4) นวัตกรรม  (5) การเติบโตและพัฒนาการขององคการ
ไดแกการขยายอาคารสถานท่ีการขยายทุนการขยายบุคลากรการใชเทคโนโลยี  (6) ภาพลักษณ
ขององคการ (7) ความมุงม่ันขององคการ (8) แรงจูงใจขององคการและ (9) ความพึงพอใจของบุคลากร
และลูกคา ปจจัยการบริหารตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert, 1969, p. 12) ไดกลาวถึงปจจัย
การบริหารของผูบริหารไวดังนี้  1) ภาวะผูนํา  2) แรงจูงใจ  3) การติดตอสื่อสาร  4) การปฏิสัมพันธ
และการมีอิทธิพลตอกัน  5) การตัดสินใจ  6) การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ  7) การควบคุมงาน
8) มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

ภารดีอนันตนาวี (2545,หนา 8)ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยใชปจจัยการบริหารในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1)ปจจัยดานคุณลักษณะผูนําของผูบริหารซ่ึงประกอบดวยวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณการบริหารความสามารถในการบริหาร 

2) ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดวยภาวะผูนําการตัดสินใจ
แรงจูงใจการติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม 

3) ปจจัยดานสถานการณของโรงเรียนซ่ึงประกอบดวยขนาดของโรงเรียน
การสนับสนุนทางสังคมของครูแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูบรรยากาศของโรงเรียนสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจทางสังคมภายนอกท่ีทําใหครูพึงพอใจมีความสําเร็จในการผลิตนักเรียน 

สมทรงชุมรักษ  (2542, หนา  9) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตโดยใช
ปจจัยการบริหารในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1) ภาระงานของครูหมายถึงปริมาณงานในความรับผิดชอบของครูสายผูสอน
นับจํานวนชั่วโมงท่ีครูปฏิบัติการสอนและจํานวนชั่วโมงท่ีทํางานสงเสริมการสอนตอสัปดาห
งานสงเสริมการสอนไดแกตรวจงานนักเรียนเตรียมการสอนและอุปกรณการสอนสอนซอมเสริม
การสํารวจการมาเรียนของนักเรียนการดูแลความพรอมของหองเรียนการควบคุมแถวและกิจกรรม
หนาเสาธงงานท่ีเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการประชุมปรึกษางานการจัดทําสมุดประจําชั้น
บัตรสุขภาพการติดตอผูปกครองแนะแนวและงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2) จํานวนแหลงวิทยาการหมายถึงบุคคลวัตถุ อาคารสถานท่ี ทรัพยากรธรรมชาติท้ัง
ในและนอกโรงเรียนซ่ึงสามารถถายทอดความรูหรือใหประสบการณตรงท่ีชวยใหการเรียนรูเร็วข้ึน 
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3) การพัฒนาบุคลากรหมายถึงการเพ่ิมพูนความรูท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินโดยการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดวยตนเองและการไดรับคําแนะนํา
จากผูท่ีเก่ียวของ 

4) การรับรูนโยบายหมายถึงการท่ีครูไดรับทราบและเขาใจการชี้แจงท่ีเก่ียวกับ
นโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินลักษณะตางๆจากผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังการไดรับการกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

5) การสนับสนุนดานงบประมาณหมายถึงการไดรับเงินหรือวัสดุครุภัณฑ
จากทางราชการผูบริจาคการแสวงหาความชวยเหลือหรือการจัดกิจกรรมของผูบริหารเพ่ือนํามาใชใน
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

Certo (1992, p. 192) มีความเห็นวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ คือ
สภาพแวดลอมขององคการ ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ไดแก
สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมสภาพแวดลอม
ภายใน (internal environment) ไดแก เจาของกิจการ โครงสรางองคการ ระบบบริหารจัดการ ผูถือหุน 
ลูกจาง คณะกรรมการบริหาร วัฒนธรรมองคการ รวมท้ังหนาท่ีงานตางๆ ขององคการ 

Price(1968;อางถึงใน สิรินทรญาภา จันทพิรักษ , 2546, หนา 23) ไดศึกษาถึงองคประกอบ
หรือปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการวามีอยู 6 ประการ คือ 

1)ผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิต ( productivity) หมายถึง อัตราสวน
ระหวางผลผลิตกับปจจัยนําเขา การมีผลิตภาพสูงแสดงวาผลผลิตไดมาก โดยอาศัยปจจัยนําเขานอย
ปจจัยนําเขาอาจเปนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ คน ประสบการณ และทักษะของคนในองคการ  
สวนผลผลิตอาจเปนสินคาและการใหบริการ 

2) ขวัญ ( morale) หมายถึง ระดับความพึงพอใจของบุคคล ถาความพึงพอใจ
ของแตละบุคคลในกลุมสูง แสดงวากลุมมีความพึงพอใจสูง ขวัญของกลุมก็จะสูงตามไปดวย
ความพึงพอใจนั้นสามารถดูไดจากการผสมผสานของเงินเดือน ความตองการทางสังคม และ
ความสําเร็จในการทํางาน 

3)การทําตามกัน ( conformity) หมายถึง ความสอดคลองของพฤติกรรมของบุคคล
ในองคการกับพฤติกรรมองคการโดยมีกฎเกณฑไดแก ขอมูลตางๆ ซ่ึงสมาชิกองคการตองรับรูและ
ปฏิบัติตามการทําตามกันจะเปนเครื่องชี้ถึงการไมเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายขององคการ 

4)ความยืดหยุน ( adaptiveness)หมายถึงระดับของความยืดหยุนขององคการ
เพ่ือสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดองคการท่ีมีความยืดหยุนสูงจะสามารถปรับตัวได
อยางรวดเร็วและสามารถรับกับสถานการณใหมๆซ่ึงเปนสภาพท่ีจําเปนได 

5)ความสามารถขององคการในฐานะสถาบันและประสานสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ
ไดแก ชุมชน และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะมีสวนชวยเหลือเก้ือหนุนใหองคการ
ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรรายได ขอจํากัดของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนอยู 

6) ความม่ันคงในการยึดถือองคการ( stability)หมายถึงความผูกพันและ
ความจงรักภักดีท่ีบุคคลมีตอองคการ ความม่ันคงท่ีจะยืนหยัดอยูกับองคการและเปนสมาชิกท่ีดี
ตลอดไป 
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Robbins (1987, p. 22) ไดกลาวถึงการวัดประสิทธิผลขององคการวามีแนวความคิด
และเกณฑการวัดท่ีแตกตางกันและไดแนวทางในการศึกษาเพ่ือวัดประสิทธิผลของ โรงเรียน ไวเปน4 
แนวทาง คือ 

1)แนวทางท่ีมุงเนนการบรรลุเปาหมาย (the goal-attainment approach) โดยวัด
ประสิทธิผลขององคการจากความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ
แนวทางนี้ยึดหลักวาองคการมีความตั้งใจท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอาจมีเปาหมาย เดียว
หรือหลายเปาหมายก็ได แนวทางท่ีมุงการบรรลุเปาหมาย คือ องคการจะตองมีความม่ันคงมีเหตุผล
และแสวงหาเปาหมายท่ีแทจริง 

2)แนวทางเชิงระบบ ( the systems approach) วัดประสิทธิผลขององคการ
ตามแนวคิดเชิงระบบท่ีมีทรัพยากรนําเขากระบวนการแปรสภาพทําใหเกิดผลผลิตการศึกษาในแนวนี้
นอกจากจะมุงเนนเปาหมายแลวยังมุงเนนวิธีการท่ีทําใหบรรลุเปาหมายดวย 

3)แนวทางเชิงกลยุทธ -เฉพาะสวน ( thestrategic-constituencies approach)
กลาวถึงการท่ีองคการตองมีปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอมตลอดเวลาไดแกความกดดันและขอเรียกรอง
จากกลุมผลประโยชน แตจะมีเฉพาะบางสวนเทานั้นท่ีมีความสําคัญตอความอยูรอดขององคการคือ
กลุมผลประโยชนนั้นๆมีอํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเปนตอองคการ ดังนั้นความอยูรอดขององคการ
ข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดหาและรักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผล
ขององคการ 

4)แนวทางการแขงขัน -คุณคา ( the competing-values approach) กลาวถึง
เปาหมายท่ีแตกตางกันไปในแตละองคการมาจากบุคคลท่ีกําหนดเปาหมายท่ีมีคานิยมตางกันดังนั้น
การวัดประสิทธิผลขององคการจึงข้ึนกับคานิยม ( values) ความพึงพอใจ ( preferences) และ
ความสนใจ (interests) ของผูประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององคการ 

ท้ังนี้  Robbins ยังกลาวถึงปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดประสิทธิผลขององคการประกอบดวย  
ปจจัยท่ีกําหนดโครงสรางองคการ ( determinants of organization structure)โครงสรางองคการ 
(organization structure) การจัดรูปแบบองคการ ( organization design) และการบริหารจัดการ  
(applications) เปนตน 

Steers (2005, p. 8) ไดระบุถึงปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิตอประสิทธิผลองคการซ่ึงจําแนก
ออกไดเปน 4 ลักษณะคือ 

1)ลักษณะขององคการ  (organizational characteristics)ซ่ึงประกอบดวย
โครงสราง (structure) และเทคโนโลยี  (technology) โดยเฉพาะท่ีสําคัญคือโครงสรางหมายถึง
ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยท่ีกําห นดในองคกา ร ไดแกสายงานการบังคับบัญชา
ตามบทบาทหนาท่ีรวมท้ังองคประกอบในดานตางๆเชนการกระจายอํานาจ  
(decentralization)ความชํานาญเฉพาะทาง  (specialization) ความเปนทางการ  
(formalization) การบังคับบัญชา (span of control) ขนาดขององคการ  (organization size)
และขนาดเทคโนโลยีจะประกอบดวย การปฏิบัติการ  (operations) วัสดุอุปกรณ (materials) และ
ความรู (knowledge) 
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2) ลักษณะของสภาพแวดลอม (environmental characteristics) ซ่ึงประกอบดวย
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในขององคการสภาพแวดลอมภายนอกองคการ
จะมีความซับซอนและความไมแนนอนของสภาพการณดานสังคมเศรษฐกิจและการเมืองครอบคลุมอยู
สวนสภาพแวดลอมภายในองคการจะประกอบไปดวยการมุงสูความสําเร็จการใหความสนใจ
ตอพนักงานการใหรางวัลกับการลงโทษความม่ันคงแล ะความเสื่อมการเปดกวางกับการปกปด
รวมถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมในองคการ 

3) ลักษณะของบุคคลในองคการ  (employee characteristics) จะประกอบดวย
ความผูกพันของบุคคลท่ีมีตอองคการ  (attachment) และผลการปฏิบัติงาน  (job performance)
ในเรื่องของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการเปนเรื่องของการดึงดูดใจคนใหมท่ีมาทํางาน
การสามารถรักษาคนเดิมไวใหมีความผูกพันตอองคการในสวนของการปฏิบัติงานเปนเรื่องของ
แรงจูงใจเปาหมายความตองการและความสาม ารถตางๆและบทบาทท่ีชัดเจนของผูปฏิบัติงาน ใน
องคการซ่ึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการในอันท่ีจะสงผลกระทบตอความสําเร็จ
ขององคการผูบริหารจะตองมีความสามารถในการเลือกใชรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการบริหารงานบุคคลหรือผลักดันใหเขาเหลานั้นเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนองคการมุงไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
(managerialpoliciesandpractices) สวนนี้จะประกอบดวยการกําหนดเปาหมายทางกลยุทธ
การจัดหาและใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเชื่อ มตอการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการติดตอสื่อสารภาวะผูนําและการตัดสินใจของผูบริหาร
ตลอดจนการปรับตัวขององคการท่ีไดรับผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงรวมท้ังนวัตกรรมขององคการ 

เนาวนิตย ชัยมุสิก (2544, หนา 4) ไดกลาววา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลใหโรงเรียน
มีการบริหารจะประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีสถานศึกษา กําหนด ควรประกอบดวยปจจัย
การบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1) ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียม (structure) หมายถึงวา สภาพเวดลอม
ภายในของโรงเรียนในดา นโครงสราง นโยบาย เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว ระเบียบ วิธีป ฏิบัติ
กฏเกณฑ และเครื อขายการสื่อสารของโรงเรียนท่ีเปนจุด แข็ง จุดออนของโรงเรียน เชน ผูบริหาร
และครู สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนในการรวมกันจัดและการพัฒนาการศึกษา โดยใหมีสวนรวม
ในการกําหนดบทบาทการมีสวนรวมกับผูปกครองชุมชนองคกรภาครัฐเอกชนในการจัดและพัฒนา
การศึกษาโดยใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผนดําเนินงานและประเมิมคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2)ดานการบริหารและการ ผลิต (serviceandproduct)เปนการพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถของการใหบริการทางศึกษาของโรงเรียนไดครอบคลุมใหโอกาส
ในสิทธิ์ความเสมอภาคทางการศึกษาหลักสูตรตอบสนองความตองการของนักเรียนท่ีมีสามารถพิเศษ
เฉพาะหรือไม และมีนักเรียนออกกลางคันมากนอยเพียงใด 

สวนของผลผลิตดู ท่ี คุณภาพนักเรียนท่ีจบการศึกษาออกไปวามีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพศึกษาในระบบการประกันคุณภาพศึกษาของหนวยงาน
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สังกัดนอย เพีย งใดท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและ
ตามความตองการผูเรียนกับทองถ่ินเปนระบบและมีประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมี การ จัดสภาพแวดลอมท่ี เอ้ือตอการเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน 

(1) ดานปจจัยท่ีเก่ียวกับปริมาณและคุณภาพของบุคคล (man) เนนความพอเพียง
และคุณภาพของบุคคลท่ีปฎิบัติในโรงเรียนเชน อัตราสวนครูตอนักเรียน วุฒิ ความเชี่ยวชาญ
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนาครูใหสามารถปฎิบัติงานในหนาท่ี
ไดเต็มศักยภาพ 

(2) ดานปจจัยท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพการเงิน (money) ดูความสามารถ
ในการบริหารงบประมาณคลองตัวไดประโยชนคุมคาและมีประสิทธิภาพ จัดชื้อจัดจางเปนระบบ  
โปรงใส 

(3)ดานปจจัยท่ีเก่ียวกับกระบวนการปฎิบัติงาน (material)ดูปจจัยในโรงเรียน ท่ี
อ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนของนักเรียนและปฏิบัติงานการสอนของครูมีขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู แหลงเรียนนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
เกณฑ 

(4)ดานบริหารจัดการ (management)โดยพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนคลองตัวลดข้ันตอนสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบไดและมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ผูปกครอง ชุมชน องคการภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดตรวจสอบและพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 

2.4.5 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ปจจัยการบริหาร หมายถึง เปน องคประกอบ และ บทบาทสําคัญ ของผูบริหารและครู

ทํางานรวมกันในการกําหนดนโนยาบายนําไป การสูการปฏิบัติ งานไดเปนอยางดีและการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหมๆนํามาใชสําหรับในการ ดําเนินงาน อยางมีระบบ
ใหประสบผลสําเร็จตานวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม ตามแนวคิดของ Steers (2005, p. 8)
เปนกรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีไดเสนอตัวปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน
ซ่ึงจําแนกออกตามลักษณะได4ดาน คือ1)ดานลักษณะขององคการ 2)ดานลักษณะของสภาพแวดลอม3)
ดาน ลักษณะของบุคลากรและ  4)ดาน ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)ลักษณะขององคการ 
องคการเปนการรวมกลุมของคนมาทํางานรวมกันเพ่ือใหงานสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคองคการจึงเปนศูนยกลางของคนและทรัพยากรตางๆมีการประสาน ความรวมมือกัน
และมีการจัดการองคการใหเปนระบบดังนั้นลักษณะขององคการจึงประกอบดวยโครงสราง
องคการและเทคโนโลยีองคการโครงสรางหมายถึงความสัมพันธของทรัพยากรดานมนุษย ท่ี
กําหนดไวในองคการและขนาดของหนวยงานโครงสรางจะมีองคประกอบในเรื่องการกระจายอํานาจ
การจัดแบงหนาท่ีการงานอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบการบังคับบัญชาเทคโนโลยีประกอบดวย การ
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ปฏิบัติการวัสดุอุปกรณและความรูซ่ึงจําเปนตองจัดใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีองคการนั้น ในการ
ดําเนินงาน(รุจารอดเข็ม,2547, หนา 42) 

นฤทธิ์ แสงสุขสวาง (2552, หนา 7) ไดกลาววา ลักษณะขององคการ คือ  
โครงสรางองคการและเทคโนโลยีท่ีมีผลทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหน 

ภิญโญ มนูศิลป (2551,หนา 9) ไดกลาววา ลักษณะขององคการ คือปจจัย
แวดลอมตางๆภายในโรงเรียนตามการรับรูของสมาชิกในโรงเรียนซ่ึงมีความสําคัญและเอ้ือตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 

นอกจากนี้ Steer(2005,  p.8) ไดกลาวถึงองคประกอบหรือตัวแปรของปจจัย
ลักษณะองคการไว 2 ตัวแปร ไดแก 

(1) โครงสราง หมายถึง ความสัมพันธของทรัพยากรดานมนุษยท่ีกําหนดไว
ในองคการ โดยสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหนาท่ีไปจนถึงขนาดของหนวยงานและองคการ 

เบเดียนและแซมมูโต  (Bedain & Zammuto, 1991, p. 26;อางถึงใน
สุทธิพงศยงคกมล, 2543, หนา 59)ใหความหมายวาคือรูปแบบของการประสานงานของหนวยงาน กับ
สวนกลางความเคลื่อนไหวของงานอํานาจในการดําเนินงานและการติดตอสื่อสารซ่ึงเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมตางๆของบรรดาสมาชิกขององคการนั้นๆโครงสรางองคการจะปราก ฏออกมาในรูปของ สิ่ง
ท่ีเรียกวาแผนภูมิองคการ (organization chat) ประกอบดวยลําดับการบังคับบัญชาการแบงสายงานการ
จัดแผนงานสายการบังคับบัญชาอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ในการจัดโครงสรางขององคการนั้นสิ่งท่ีสําคัญคือภารกิจหรือวัตถุประสงค
ขององคการวามีอยางไรแลวจึงดําเนินการจัดโครงสรางใหสอดคลองกับภารกิจการจัดอาจยึด
เกณฑใดเกณฑหนึ่งดังนี้ 

ก.การจัดโครงสรางโดยยึดหนาท่ีหรือภารกิจเปนหลัก (design by function) 
ข. การจัดโครงสรางโดยยึดผลผลิตเปนหลัก (design by product) 
ค. การจัดโครงสรางโดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก (design by territory) 
สวนเวคชิโอ (Vecchio, 1991, p. 11; อางถึงในรุจารอดเข็ม, 2543, หนา 46)

ระบุวาโครงสรางองคการหมายถึงลักษณะการจัดแบงสวนตางๆภายในองคการท่ีคํานึงถึง
ความชํานาญเฉพาะสาขาชวงการบังคับบัญชาการกระจายอํานาจระดับความซับซอนโครงสราง
องคการเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการซ่ึงโครงสราง
องคการเปนเรื่องเก่ียวกั บการกําหนดภารกิจหรืองานท่ีรับผิดชอบ ในการจัดองคการการจัดระบบงาน
และกําลังคนใหเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคการจะเปนสิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอ
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคการในการจัดโครงสรางองคการ
มีจุดมุงหมายเพ่ือ  (1)สงเสริมประสิทธิภาพองคการ  (2)กําหนดทิศทางการทํางาน  (3)สรางความ
จงรักภักดีตอกลุม  (4) ทําใหมีระบบการประสานงาน  (5) ทําใหเกิดเครือขายสารสนเทศและ
(6)ใหเกิดเสถียรภาพในองคการ 

(2)เทคโนโลยี หมายถึง ความสัมพันธของการปฏิบัติ วัสดุอุปกรณ และองคความรู
ขององคการท่ีใชในการดําเนินงานขององคการ 
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สเตียรส  (1977, หนา  70) ใหความหมายวาเปนกระบวนการท่ีองคการ
แปลงสภาพวัตถุดิบหรือตัวปอนท่ีมีอยูจํากัดใหเปลี่ยนเปนผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
โดยอาศัยพลังงานทางเครื่องจักรและทางสมอง 

เพอรโรว  (Perrow, 1967, p.195;อางถึงในสุทธิพงศยงคกมล , 2543,p. 
65) ชี้วาเทคโนโลยีเปนการกระทําซ่ึงบุคคลไดปฏิบัติตอวัตถุโดยอาจใชหรือไมใชเครื่องมือ
หรือกลไกเพ่ือเปลี่ยนแปลงวัตถุนั้นเปนผลสําเร็จในองคการ 

รอบบินส  (Robbins, 1991, p. 492) กลาววาองคการทําการแปลงสภาพ
ของปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิตไดอยางไรทุกๆองคการจะมีเทคโนโลยีอยางนอยหนึ่งประเภทเพ่ือใช
สําหรับแปลงงบประมาณคนและทรัพยากรตางๆใหเปนผลผลิตหรือบริการ 

ฮุยหลินและเรอโนวสกี  (Hulin &Roznowski, 1992,pp. 227-228;
อางถึงในรุจารอดเข็ม ,2547,หนา 51) ระบุวาเทคโนโลยีเปนการรวมทางกายภาพดวยสติปญญา หรือ
กระบวนการความรูโดยการนําวัตถุมาแปลงเปนผลผลิตโดยใชเครื่องมือทางกายภาพรวมกับ
กระบวนการทางปญญาของความรู 

จึงอาจสรุปไดวาเทคโนโลยีเปนสื่อเครื่องมือวิธีการทักษะตางๆท่ีจําเปนตองใช ใน
องคการเพ่ือเปลี่ยนแปรสภาพวัตถุขอมูลหรือคนใหเปนผลผลิตตามท่ีองคการตองการดังนั้น
เทคโนโลยีจึงตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับลักษณะของงานขององคการหากมี
การเปลี่ยนแปลงงานก็จะมีผลใหเทคโนโลยีเปลี่ยนตามไปและในทางกลับกันหากเทคโนโลยี
มีการปรับเปลี่ยนไปก็จะสงตอผลใหเกิดการเปลี่ยนระบบงานและการบริหารดวย 

สรุปไดวา ลักษณะขององคการหมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารโดยมี
การมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฎิบัติงานบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตองมุงใหบุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะรับรูและรวม กันในการตัดสินใจในการวางแผนการปฎิบัติงาน ใน
โรงเรียนการตรวจสอบประเมินผลสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2)ลักษณะของสภาพแวดลอม 
สเตียรส  (Steers, 1977, p. 84;อางถึงในปติชายตันปติ , 2547, p. 81) ไดให

ความสําคัญกับสภาพแวดลอมโดยระบุวาสภาพแวดลอมเปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสําคัญกั บ
ประสิทธิผลองคการโดยไดแบงสภาพแวดลอมออกเปน  2 ระดับคือสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
และสภาพแวดลอมภายในองคการและเนื่องจากสภาพแวดลอมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก ผูบริหารองคการจะตองคาดคะเนความเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองคการใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงในท่ีนี้จะใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายในองคการเปนหลักสวนสภาพแวดลอม
ภายนอกจะมีบทบาทสัมพันธกับลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติท่ีจะศึกษาวิเคราะห
ในแนวความคิดของการบริหารเชิงกลยุทธตอไปโดยปจจัยดานลักษณะของสภาพแวดลอ ม
ประกอบดวยวัฒนธรรม ขององคการและบรรยากาศองคการซ่ึงจะแสดงถึงลักษณะสภาพภายใน
องคการไดเปนอยางดี 

(1) วัฒนธรรมของโรงเรียน 
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ไชน (Schein, 1992, p. 12;อางถึงในรุจารอดเข็ม , 2547, p. 56) ไดให
ความหมายของวัฒนธรรมองคการวาเปนแบบแผนของขอสมมติพ้ืนฐานท่ีถูกสรางคนพบหรือพัฒนา
โดยกลุมบุคคลในองคการท่ีเกิดจากการเรียนรูดวยการเผชิญกับปญหาท่ีมีการปรับตัวกับ
สภาพแวดลอมและการบูรณาการภายในซ่ึงแบบแผนดังกลาวเปนแบบแผนท่ีสมเหตุสมผล และเปน
ท่ียอมรับของสมาชิกในองคการและถูกถายทอดไปยังสมาชิกรุนหลังตอไปเพ่ือใหเกิดการรับรูแนวคิด
ความรูสึกเพ่ือการนําไปสูการแสดงออกท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในองคการนั้น 

สเมอรซิซ  (Smircich, 1983, p. 14;อางถึงในสุทธิพงศยงคกมล , 2543,p. 
67)แสดงนิยามของวัฒนธรรมองคการวามีท่ีมาจากความคิดพ้ืนฐาน 2 แนวทางหลักคือแนวทางแรกเห็นวา
วัฒนธรรมเปนตัวแปรตัวหนึ่งในองคการซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดเชนเดียวกับตัวแปรอ่ืนๆ และ
แนวทางท่ีสองเห็นวาวัฒนธรรมเปรียบเสมือนองคการเพราะเปนความคิดความเชื่อท่ีอยูภายใน จิตใจ
ของกลุมไมเปนแคเพียงตัวแปรหนึ่งเทานั้นแตคือความเปนองคการ 

คณิต เขียววิชัย (2551, หนา 46) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา
เปนคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจอันเปนบรรทัดฐานรวมกัน 

จากการท่ีวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเห็นไดและเห็นไมไดขององคการซ่ึงมีบทบาท
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการผูบริหาร โรงเรียน จึงสมควรศึกษาการใชวัฒนธรรมองคการ
ใหเป นประโยชนตอการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยการสรางใหมีวัฒนธรรม
ขององคการท่ีแข็งแกรงคือรวมกันอยางเขมแข็งในความเห็นและเครงครัดในการปฏิบัติผูบริหาร จึง
ตองสามารถประยุกตใชวัฒนธรรมองคการโดยสอดแทรกคานิยมความเชื่อและแนวคิด การ
ทํางานท่ีหนวยงานคาดหวังในพิธีการสัญลักษณอ่ืนๆรวมถึงการปฏิบัติตางๆในการดําเนินงาน 

จากแนวความคิดดังกลาวสรุปไดวาวัฒนธรรม โรงเรียน คือแบบอยางของ
พฤติกรรมท้ังหลายท่ีไดมาจากการเรียนรูและการถายทอดไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณเชน
ศิลปะดนตรีความเชื่อคานิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมจึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคมและ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลากลาวไดวาวัฒนธรรมองคการหมายถึงคานิยมความเชื่อ
สัญลักษณท่ีรวมกันพัฒนาจนกลายเปนบรรทัดฐานใหสมาชิกทุกคนไดปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคท่ีตั้งไว 

(2)บรรยากาศของโรงเรียน 
ฟอรแฮนดและกิลเมอร  (Forehand & Gilmer, 1964;อางถึงในสุทธิพงศ

ยงคกมล , 2543, p.70) ใหความหมายวากลุมของลักษณะท่ีอธิบายถึงองคการและบอกถึง 1)
ความแตกตางขององคการหนึ่งกับองคการหนึ่ง  2)ลักษณะนั้นๆจะตองอยูในชวงเวลาหนึ่งและ 3)สิ่ง
นั้นจะตองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั้นๆกลาวคือบรรยากาศขององคการ ไดแก
การรับรูของสมาชิกขององคการท่ีมีตอองคการนั้นๆ 

อรุณรักธรรม  (2523, หนา 22) ไดตั้งขอสังเกตวา  1) บรรยากาศเปนเรื่อง ท่ี
เก่ียวกับพฤติกรรมของแตละคนหรือกลุม 2)ไมมีบรรยากาศใดในองคการท่ีดีท่ีสุดแทนท่ีผูบริหาร
จะตองพิจารณาวาอะไรเปนเปาหมายท่ีพยายามจะสรางบรรยากาศเหลานั้นข้ึนมาในองคการและ
ถือวาเปนการสอดคลองกับเปาหมายสวนบุคคลของบรรดาสมาชิกทุกคนดวยเชนถาหากวา
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“ปริมาณงาน ” เปนความตองการบรรยากาศในดานความสําเร็จในงานอาจเปนสิ่งท่ีเหมาะสม
ในขณะท่ีความผูกพันทางใจอาจจะเปนบรรยากาศท่ีเหมาะสมกวา 

ฮอย และมิสเกล (Hoy&Miskel,2005, p.221) ไดใหความหมายบรรยากาศ
ของโรงเรียน หมายถึงวา สภาพแวดลอมโดยรวม ซ่ึงรวมท้ังบุคคล อาคารสถานท่ี และสถานท่ีตั้ง
โรงเรียน เปนตน ซ่ึงคุณลักษณะภายในองคการเหลานี้เปนผลใหโรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางไปจาก
แหงอ่ืนๆและมีอิทธิผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการและสังคม 

บทบาทของผูบริหารในการสรางบรรยากาศในองคการการบริหารองคการ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือการพยายามใชทรัพยากรองคการอยางมีประสิทธิภาพทรัพยากรองคการ ท่ี
มีความสําคัญมากท่ีสุดก็คือทรัพยากรมนุษยผูบริหารองคการจะตองบริหารใหองคการบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวและสมาชิกภายในองคการพอใจซ่ึงการกระทําเชนนี้ไดนั้นฝายบริหารและ
ฝายปฏิบัติงานจะตองหันหนาเขาหากันชวยกันสรางบรรยากาศอันพึงประสงคภายในองคกร 

จากแนวความคิดดังกลาวสรุปไดวาบรรยากาศ ของโรงเรียน หมายถึง  
สภาพแวดลอมในการทํางานภายในโรงเรียนท่ีบุคคลสามารถรับรูท่ีเกิดจากความนึกคิด หรือความรูสึก
ของบุคลากร ท้ังการสรางความคาดหวังสูงตอเปาหมายความสําเร็จ บรรยากาศเชิงบวก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนรวม ซ่ึงจะมีผลตอการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

สรุปไดวา ลักษณะสภาพแวดลอมหมายถึง การจัดบรรยากาศในโรงเรียนและ
หองเรียนเพ่ือดําเนินการปฎิบัติงานและการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโด ยผูบริหาร
ใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานและการปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรม
โรงเรียนเพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 

3)ลักษณะของบุคคล 
ธวัชกรดมณี(2550,หนา8)ไดกลาววาปจจัยลักษณะของบุคคลคือศักยภาพ

ความรู ความสามารถและทัศนคติของแตละบุคคลท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคการบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว  

นฤทธิ์ แสงสุขสวาง (2552, หนา 7) ไดกลาววา ปจจัยลักษณะของบุคคล คือ
ประกอบดัวยความผูกพันตอองคการท่ีสะทอนจากพฤติกรรมการยอมรับการเปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียนสงผลใหเกิดความเต็มใจในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท้ังนี้รวมถึงแรงจูงใจ
ในการทํางานท่ีรับการกระตุนอยางเปนระบบสงผลในเกิดความพยายามในระดับสูง และความพอใจ
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

มนุษยนับไดวาเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดการศึกษาพฤติกรรมของคน
ในองคการเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการพัฒนาประสิทธิผลองคการเพ่ือใหเขาใจพฤติกรรม
ระดับบุคคลไดจําเปนตองอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาศึกษาองคประกอบท่ีเก่ียวของและสงผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลซ่ึงไดแกการรับรู  (perception) ทัศนคติและคานิยม  (attitude and value)
บุคลิกภาพ (personality) การเรียนรู (learning) การจูงใจ(motivation) ผูบริหารจําเปนท่ีจะตองรู
พ้ืนฐานพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือใชจัดการใหเกิดประโยชนแกทุกฝายเพ่ือสงผลตอประสิทธิผล
ขององคการ 
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(1)การรับรู (perception) 
โดยท่ัวไปบุคคลจะแปลความหมายหรือมองเห็นสิ่งตางๆแตกตางกัน

ไมวาจะเปนสภาวการณสิ่งของบุคคลหรือเหตุการณเปนผลใหมีปฏิกิริยาตอบส นองแตกตางกัน
ท้ังในดานความคิดและพฤติกรรมกระบวนในการแปลความหมายของมนุษยนี้ก็คือการรับรูซ่ึงเปน
กระบวนการของการคัดเลือกการจัดระเบียบการแปลความของสิ่งท่ีบุคคลเห็น 

(2)ทัศนคติและคานิยม (attitude and value) 
ทัศนคติคือผล ของการ ผสมผสานของความรูสึกนึกคิดความเชื่อ

ความคิดเห็นความรูของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงออกมาในรูปการประเมินคาอาจยอมรับหรือปฏิเสธ
ความรูสึกเหลานี้อาจกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆข้ึนแตมิไดหมายความวาความเชื่อทุกอยางจะเปน
ทัศนคติเม่ือทัศนคติของบุคคลถูกรวบรวมไวดวยกันอยางมีโครงสรางระดับชั้นนั้นก็คือคานิยม 

คานิยมเปนกระบวนการความคิดของบุคคลซ่ึงเปนตัวกําหนด ลตัดสิน
หรือชี้นําใหบุคคลปฏิบัติงานอาจจะถูกตองหรือไมก็ไดคานิยมทําหนาท่ีกระตุนเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ ใน
การปฏิบัติงานรวมถึงการสงเสริมทัศนคติความสนใจและความตั้งใจซ่ึงจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรม ท่ี
สอดคลองกันคานิยมนั้นในท่ีสุด 

(3)บุคลิกภาพ (personality) 
บุคลิกภาพเปนภาพรวมท้ังหมดของบุคคลท่ีปรากฏออกมาเปน

ผลสะทอนขอ งลักษณ ะภายในของบุคคลเกิดเปนลักษณะเฉพาะตนข้ึนมาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนด
บุคลิกภาพประกอบดวยปจจัยดานชีววิทยาพันธุกรรมเชนสีผมสีผิวโครงสรางรูปรางปจจัย ดาน
วัฒนธรรมประเพณีสังคมอาจทําใหมีบุคลิกภาพไดตางกัน 

(4)การเรียนรู (learning) 
การเรียนรูมีผลกระทบตอพฤติกรรมของมนุษยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไดท้ังในสวนท่ีแสดงออกเปดเผยและซอนเรนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูจึงเปน
พฤติกรรมท่ีจูงใจมิใชเกิดข้ึนโดยไมมีสาเหตุพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการฝกฝนอบรมดวยความตั้งใจ
จะเปนพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรติดตัวบุคคลนั้น 

(5)การจูงใจ (motivation) 
การจูงใจทําใหบุคคลกระทําการมุงสูเปาหมายโดยท่ัวไปจะเก่ียวของกับ

ความปรารถนาความตองการความมุงหวังเปาประสงคเปาหมายแรงขับและสิ่งตอบแทนกลาววา จุด
หลักสําคัญของการจูงใจอยูท่ีความสามารถในการตอบสนองตอความตองการทําใหเกิด
ความพึงพอใจในองคการสิ่งจูงใจในทางบวกเชนการยอมรับการเลื่อนชั้นการเพ่ิมเงินเดือน
แรงจูงใจในทางลบเชนการวากลาวตักเตือนลงโทษซ่ึงบุคคลจะพยายามเลี่ยงไมสรางพฤติกรรมใดๆ ไป
ในทางลบหนาท่ีสําคัญของผูบริหารคือความยุติธรรมในการใหผลตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
สรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนในองคการทุกระดับ 

สรุปไดวา ลักษณะของบุคคลหมายถึงคุณลักษณะของครูและผูบริหารในการนํา
วิสัยทัศน การรับรูเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนมีความรูความเขาใจและรับผิดชอบ ใน
บทบาทหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจน  ผูบริหารและ บุคลากรรวมกันแกใขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
โรงเรียนและมีความเต็มใจในการทางานอันเปนผลมาจากความผูกพันตอโรงเรียนท่ีเกิดจากระบบ
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สรางแรงจูงใจสงผลตอความพยายามในดําเมินงานใหประสบผลสําเร็จโดยผูบริหารมีการจั ดสภาพ
การทํางานและสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จ 

 
4)ลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติเปนปจจัยหนึ่งทําใหองคการมีประสิทธิผลข้ึนได
ซ่ึงประกอบไปดวยการกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธการจัดหาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานกระบวนการติดตอสื่อสารภาวะผูนําและการตัดสินใจการปรับตัว และ
นวัตกรรมขององคการซ่ึงแนวคิดของเดสและมิลเลอร (Dess &Miller) ในเรื่องของนโยบาย การ
บริหารและการปฏิบัติเปนการบริหารท่ีสอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธซ่ึงมีสวนประกอบ สําคัญ 
3 สวนคือการวิเคราะหเชิงกลยุทธการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธ  (สุทธิพงศ ยงคกมล , 
2543, หนา 90) 

(1)การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) 
เปนการวิเคราะหถึงโอกาสและขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอม

ภายนอกแล ะวิเคราะหถึงจุดออนจุดแข็งท่ีมีอยูจากสภาพภายในขององคการรวมถึงการศึกษา
ประเมินผลขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการแกปญหาหรือใชโอกาสท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด
เพ่ือวินิจฉัยตัดสินใจในการบริหารวาจะดําเนินการปรับปรุงตัวอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุดตอองคการ 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  จึงประกอบดวยการวิเคราะหทบทวนกลยุทธท่ีใช
ในปจจุบันวาสามารถเขากับสภาพแวดลอมไดหรือไมสภาพแวดลอมเปนไปตามคาดการณหรือไมมี
ผลสรุปอยางไ รควรยึดถือแนวทางใดการวิเคราะหสภาพแวดลอมจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกองคการ
ตางใหความสนใจโดยท่ัวไปสภาพแวดลอมภายนอกจะประกอบดวยปจจัยทางดานเศรษฐกิจปจจัย
ดานสังคมปจจัยดานการเมืองและปจจัยดานเทคโนโลยีสวนสภาพแวดลอมภายในคือปจจัย ดาน
องคการปจจัยดานการตลาดปจจัยดานการเงินปจจัยดานการผลิตและปจจัยดานทรัพยากร และ
บุคลากรซ่ึงยอมจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปผูบริหารระดับสูงจึงตองพัฒนาเครือขาย ดาน
ทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

(2)การกําหนดกลยุทธ (strategic formulation)  
การวางแผนกลยุทธเพ่ือใหเปนเครื่องมือใชสําหรับองคการใหสามารถ

กาวหนาไปในอนาคตดวยกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพพรอมท้ังมีแผนงานหลักตางๆพรอมดวยนโยบาย
กลยุทธยอยเพ่ือจัดบริหารทรัพยากรสําหรับการบริหารตอไปการวางแผนตองสามารถมีกลไก
ท่ีจะชวยใหเกิดความม่ันใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

การวางแผนกลยุทธจะประกอบดวยการกําหนดพันธกิจ  (mission)และ
วัตถุประสงคทางกลยุทธ  (strategic objectives) และการกําหนดแผนงานหลัก  (major plans) 
นโยบาย (policies) และกลยุทธ (substrategies) 

จึงอาจสรุปไดวากลยุทธองคการนาจะเริ่มจากการดําเนินพันธกิจเปาหมาย
นโยบายขององคการเพ่ือแสดงทิศทางขององคการกลยุทธหลักเพ่ือใหเกิดจุดเนนของการกาวเดิน
ไปสูทิศทางท่ีกําหนดและกลยุทธเพ่ือใหรูวาแตละงานตองดําเนินงานอยางไร 

(3)การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
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การปฏิบัติตามกลยุทธเปนการนําเอาแผนงานท่ีไดกําหนดไวมาดําเนินงาน
ใหตอเนื่องเพ่ือไปสูความสําเร็จตลอดจนมีการประเมินพัฒนากลยุทธตอไปโดยมีปจจัยสําคัญคือ
โครงสรา งองคการภาวะผูนําการพัฒนางบประมาณการปฏิบัติงานระบบการจูงใจและระบบ การ
ควบคุม 

นอกจากนี้โครงราง  7-S ของแมคคินซีย  (Mckinsey 7-S frameworks)
ทําใหเกิดความเขาใจในพ้ืนฐานของปจจัยความสําเร็จของกลยุทธองคการไดวาตองประกอบดวย
1)โครงสราง  2)กลยุทธ  3)คนหรือพนักงาน  4)สไตลการบริหาร  5)ระบบวิชาการ  6)คานิยมหรือ
คุณคารวม 7)ทักษะฝมือ 

ผูนําองคการจึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอการนําองคการไปสูเปาหมายท่ีตองการ
โดยจะตองเปนผูสรางวิสัยทัศนระดมความคิดของทุกคนและจะตองใหความสําคัญกับการควบคุม
กลยุทธผานกระบวนการการดําเนินการตางๆขององคการคือระบบการใหรางวัลการจัดโครงสราง ของ
องคการท่ีสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีสนับสนุนการควบคุม กล
ยุทธและการจัดระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการสนับสนุนและควบคุม  (รุจารอดเข็ม , 2547, หนา 
68) 

สรุปดวานโยบายการบริหารและการปฏิบัติหมายถึง การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ
กําหนดทิศทางนโยบายกระบวนการวางแผนวัตถุประสงคไวใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยมีความเปนไปไดใน
การนํานโยบายสูการปฏิบัติสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเปาหมายของโรงเรียนบุคลากรมี
สวนรวมในการจัดหาและการใชทรัพยากรในการปฎิบัติงานเพ่ือนําแผนไปสูการปฎิบัติอยางดี มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
พัชรินทร โตะบุรินทร (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยองคการท่ีสงผลตอ

การดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา 1) ปจจัยองคการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
ในเตละดานพบวา อยูในระดับมาก 3 ดานตามลําดับดังนี้ คือ ดานลักษณะขององคการดานลักษณะ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติดานลักษณะของสภาพแวดลอม  อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ
ดานลักษณะของบุคลากร  2) การดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาแตละกลุมพบวา อยูในระดับมาก 2 กลุม คือ การประเมินคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ และอยูในระดับปานกลาง 1 กลุม การตราจสอบคุณภาพ 3) ปจจัยองคการ 
ดาน ลักษณะของสภาพแวดลอม ภายในองคการ ดาน ลักษณะของสภาพแวดลอม นอกองคการ
ดานเทคโนโลยีและดานความใสใจผูกพันตอองคการ สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ณัฐณิชาบัวดี  (2550, บทคัดยอ )ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล
การบริหารจัดการตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา
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พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ
รายดานดังนี้ดานลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติดานลักษณะของสภาพแวดลอม
ดานลักษณะของบุคลากรและดานลักษณะขององคการ 

เสกสิทธปานนูน(2551 ,บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ใน
ฝนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ใน
ฝนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานีโดยรวมอยูระดับมากโดยปจจัยดานหลักสูตร
ปจจัยดานทรัพยากรปจจัยดานนักเรียนปจจัยดานผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เกตุฉตรภรณนาเมืองรักษ(2551,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกพบวาปจจัยการบริหาร ท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกโดยภาพรวม
และรายดานทุกดานอยูในระดับมากและมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกในทุกปจจัย โดยมีคา สัมประสิทธสหสัมพันธ (r)โดยรวม  
(y1) ระหวาง 650-754 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปรีชา ปญญานฤพล (2552 , บทคัดยอ) ไดศึ กษาเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรร มราช เขต 4 พบวา
ปจจัยและ ประสิทธิผล ในการบริหารสถา นศึกษา ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ า
นครศรีธรร มราชเขต4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความสัมพันธระหวางปจจัยในการบริหาร
กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรร มราช 
เขต 4พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.001 

นิภา อุตรา (255 3,บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของ
โรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดรายดาน คือ ดานลักษณะ
ขององคการมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานลักษณะของบุคคลในองคการ 
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ และดานลักษณะของสภาพแวดลอมตามลําดับโดยปจจัย
ดานลักษณะของบุคคลในองคการและลักษณะขององคการสงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียน
สตรีระนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 

กนกวรรณ อินทรนอย (2553 ,บทคัดยอ )ไดวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารท่ีสงผลต อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบวา
กระบวนการการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 มีการปฎิบัติและประสิทธิผลอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยมี
การปฎิบัติและ มีประสิทธิผลอยูในระดับมากทุกดานซ่ึงกระบวนการการบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ าปทุมธานี เขต 2 โดยมีคาเฉลี่ยรว มเทากับ 3.87 และประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 

จินตนา สระทองขาว (2554, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยองคการท่ีสงตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพศึกษา ระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาลัยเขต
กําแพงแสนหลักสูตรปริญญาครุศาสมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและในแตละดานอยูในระดับปานกลาง
เรียงตามลําดับดั้งนี้ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะขององคการ ดานนโยบายการบริหาร
และการปฎิบัติ และดานลักษณะ ของ บุคลากรและมี ความสัมพันธเชิงบวกกับ การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพศึกษา ระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตกําแพงแสน
หลักสูตรปริญญาครุศาสมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเรียงตามลําดับ ความสัมพันธจากมากไปนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  

ขวัญตา เก้ือกูลรัฐ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางในอําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และ
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อยูในระดับมาก โดยภาพรวมและรายดาน 3) ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง โดยมีความสัมพันธกัน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน 4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางในอําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ภาวิณี เรืองศรี (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานของบุคลากรของสถาบันพลกศึกษาสังกัดเขตภาคกลากระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารของสถาบันพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเท่ียว
และกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานลักษณะขององคการ
ดานลักษณะของสภาพแวดลอมดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  อยูในระดับมากตามลําดับ
สวนดานลักษณะของบุคคลในองคการ  อยูในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
ของบุคลากรของสถาบันพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลางกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก 3)ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร
ของสถาบันพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา สามารถพยากรณโดยภาพรวม
ไดรอยละ 74.66 พบวา ดานลักษณะขององคการและดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรของสถาบันพลศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวง
ทองเท่ียวและกีฬา 

กษมาพร ทอรเอ้ีอ(2555,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบวา1) ปจจัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัย
โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานลักษณะบุคลาก ร ดานลักษณะสภาพแวดลอม
ดานลักษณะขององคการดานนโยบายการบริหารและการปฎิบัติตามลําดับ  2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
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ของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 3 ปจจัย โดยเรียงจากคาระดับอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก
ดานลักษณะสภาพแวดลอม  มีคาระดับอิทธิพล .73 ดานลักษณะขององคการ  มีคาระดับอิทธิพล .18
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปจจัย ดานนโยบายการบริหารและการป ฏิบัติ มีคาระดับ
อิทธิพล .10 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 ตามลําดับ 

ยุกตนันทหวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ )ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบวา 1) การบริหารสถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมาก
ท้ังโดยรวมและรายดาน และ3) ความสัมพันธระหวาง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1พบวา
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

รังสิวุฒิ ปาโสม  (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในอําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครนายก พบวา
1) ระดับ การบริหารความขัดแยงของสถานศึกษาในอําเภอองครักษสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ครนายก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ระดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในอําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ครนายก โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก3)ความสัมพันธระหวาง การบริหารความขัดแยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาครนายก โดยรวมมีความสัมพันธกันอยู
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสติถิท่ีระดับ .01 

วิรัตน พงษมิตร ( 2556)บทคัดย อไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล
การบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 พบวา 1)ปจจัย ท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21โดยรวมอยู
ในระดับมา ก 2) ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21โดยรวมอยูในระดับมาก 3)ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของ
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
21มีความสัมพันธทางบวกระดับมากกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ .01 4)การสรางสมการณพยากรณประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานทรัพยากรปจจัย
ดานผูบริหารปจจัยดานนักเรียนและปจจัยดานครูเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
ของโรงเรียนสามารถรวมพยากรณประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  21 ไดรอยละ  77.80 สรางสมการพยากรณประสิทธิผลการบริหาร
ของโรงเรียน 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ  
ครีสพีลส (Chrispeels, 1990, p. 42;อางถึงในสุทธิพงศยงคกมล, 2543, p. 40) ทําการศึกษา

ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน8แหงโดยทําการวิเคราะห
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนท้ัง8แหงการวิจัยดังกลาวศึกษาเก่ียวกับ1 )วัฒนธรรมและ
บรรยากาศในโรงเรียน2 )หลักสูตรและการสอน3 )โครงสรางขององคการ4 )ภาวะผูนําของครูใหญ ใช
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เวลาในการศึกษา5ปทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณแบบสอบถามผลการทดลองและแบบ
บันทึกขอมูลจากการศึกษาพบวา1 )การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตรและครู ไดทํางาน
รวมกันมีความจําเปนสําหรับการเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน2)โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นครูใหญตอง
มีภาวะผูนํา3)ตองมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

ฮอนเนอร ( Hornee, 1984, p. 2331-A;อางถึงใน เตือนใจ สืบทิม,  2545, p. 34)
ไดทําการศึกษาวิจัยวาเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 40 โรงเรียน ในรัฐนิวเจอรซี
ตามแนวคิดของพารสัน 4 ดาน คือ การปรับตัว การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ การคงสภาพ
ความสมบูรณของระบบคานิยมและการปรับตัวจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิในการบรรลุเปาหมาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

รูล (Ruhl, 1990, p. 3216-A) ศึกษาปจจัยท่ีชวยพัฒนาโรงเรียน พบวา ปจจัยท่ีชวยพัฒนา
ใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จไดแกความคาดหวังในควา มสําเร็จของงานภาวะผูนําของผูบริหาร  
บรรยากาศเปาหมายทางวิทยาการของโรงเรียน และโปรแกมการประเมิน 

สุริศักดิ์แสงจันทร(2015,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ จังหวัดภาคใต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณจังหวัดภาคใตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก2)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมและ
รายดานจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ท่ีระดับ .053) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .054)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณจังหวัดภาค ใต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ประกอบดัวย ดานลักษณะ
ขององคการ ดานลักษณะของสภาพแวดลอม ดานลักษณะของบุคลากร  และดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ เปนปจจัยสําคัญท่ีสงตอความสําเร็จในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีสําคัญยิ่ง
อันสงตอผลประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสุดผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง “ปจจัยการบริหาร
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศ
กัมพูชา ” เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยผูบริหารใหมีความสามารถในการนํา
ปฎิบัติงานไปสูความสําเร็จในการบริหารงานภายในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา (conceptual framework) คือ 
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2.6.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยการบริหารของผูบริหารมี 4 ดาน1) ดานลักษณะของ
องคการ 2) ดานลักษณะสภาพแวดลอม 3) ดานลักษณะของบุคคล 4) ดาน นโยบายการบริหาร
และปฎิบัติ โดยประยุกต าจากแนวคิดของ Steers (2005 , p. 8) ซ่ึงมีองคประกอบ  4 ดานคือ 1) 
ลักษณะขององคการหมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารโดยมีการมอบหมายงานใหบุคลากร ใน
การปฎิบัติงานบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตองมุงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะรับรู
และรวม กันในการตัดสินใจในการวางแผนการปฎิบัติงานการตรวจสอบประเมินผลสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโรงเรียน 2) ลักษณะ
สภาพแวดลอมหมายถึง การจัดบรรยากาศในโรงเรียนและหองเรียนเพ่ือดําเนินการปฎิบัติงาน
และการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวย
ความสะดวกในการปฎิบัติงานและการปรับเปลี่ยนวัฒธรรม ของโรงเรียน เพ่ือบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลโรงเรียน 3) ลักษณะของบุคคลหมายถึงคุณลักษณะ
ของครูและผูบริหารในการนําวิสัยทัศน การรับรูเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนมีความรู
ความเขาใจและรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจนบุคลากรมีรวมกันแกใขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนและมีความเต็มใจในการทํางานอันเปนผลมาจากความผูกพันตอโรงเรียน
ท่ีเกิดจากระบบสรางแรงจูงใจสงผลตอความพยายามในดําเนิ นงานใหประสบผลสําเร็จโดยผูบริหาร
มีการจัดสภาพการทางานและสงเสรินสนับสนุนใหกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จ 4) ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติหมายถึง การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจกําหนด
ทิศทางนโยบายกระบวนการวางแผนวัตถุประสงคไวใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยมีความเปนไปไดใน
การนํานโยบายสูการปฏิบัติสอดคลองกับสภาพแวดลอมแล ะเปาหมาย ขององคการ บุคลากรมี
สวนรวมในการจัดหาและการใชทรัพยากรในการปฎิบัติงานเพ่ือนําแผนไปสูการปฎิบัติอยางดี มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

2.6.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาจากแนวคิด มอทท (Mott;อางถึงใน
Hoy & Miskel, 2008, p. 373)ซ่ึงมีองคประกอบ  4 ดานคือ 1) ความสามารถในการผลิต หมายถึงผล
ของการดําเนินงานบริหาร ของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกัน ในการบริหารงานของโรงเรียน  
โดยมีการจัดทําหลักสูตรและมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดานอาคารสถา นท่ีดานบุคคลและเท คโนโลยี ให สอด คลองกับสภาพปญหาความ ตอง การและ
ความสามารถของผูเรียน ใหเกิดผลบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือเอ่ือตอใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง 2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก
หมายถึง ผลของ การดําเนินงานการบริหาร ของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกันใน การดําเนินการ
อบรมพัฒนานักเรียน ใหเปนคนท่ีมีลักษณะท่ีดี โดย ปฎิบัติตนอยูในระเบียบวินัย ของโรงเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียน มีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และทัศนคติทีดีตอการศึกษา 3)ความสามารถในการปรับตัวหมายถึง ผลของ
การดําเนินงานการบริหารของ ผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกันใน ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ สอน
ปรับรูปแบบการบริหาร ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ปรับเปลี่ยนวิธีการเรีนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิดท่ีเหมาะสม โดย การนํานวัตกรรมหรือเทศโนโลยีทางการศึกษา ใหมๆท่ีเหมาะสม
ความคิดท่ีสรางสรรคใหเกิดสิ่ง ใหมๆอยูเสมอและดําเนินงานตางๆท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียน ทํา
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ใหโรงเรียนมีความกาวหนาและ ประสิทธิผล ของโรงเรียน เพ่ิมข้ึนตอไป 4) ความสามารถ ใน
การแกปญหาหมายถึง ผลของ การดําเนินงานบริหาร ของผูบริหารและครู ท่ีทํางานรวมกัน ใน
การแกไขปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนดานทรัพยากรสําหรับนํามาใชใน การจัดการเรียนการสอน
และแกปญหาเรื่องอาคารศึกษาสําหรับชวยในการดําเนินการศึกษาและนักเรียนมีการ
พัฒนา การเรียนรูการปรับตัวบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม  โดยผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการแกไข
ปญหา ตางๆภายในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จหรือเปนอยางดีมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม ของโรงเรียนเตรียมแนวทางในการแกปญหาและแนวทางแผนปฎิบัติงาน เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา” ผูวิจัยไดดําเนินการ 
ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาใ นอําเภอปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธม  ประเทศกัมพูชา ปการศึกษา 2557 จํานวน 8 โรงเรียน ซ่ึงมีผูบริหารและครู ผูสอน
ท้ังหมดจํานวน 213 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยา งไดแก ผูบริหาร และครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็
อมโบร จังหวัดกําปงธม  ประเทศกัมพูชา ปการศึกษา 255 7มีจํานวน 149 คน ซ่ึงไดมาจาก ตาราง
กําหนดขนาด กลุมตัวอยางของเครจซ่ี  และมอรแก น (Krejcie& Morgan, 1970, p. 608)กําหนด
สัดสวนจําแนกตามโรงเรียน8โรงเรียนโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ดัง
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ของผูบริหารและ ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

ท่ีมา: (สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราสาทซ็อมโบร, 2557) 

โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู รวม ผูบริหาร ครู รวม 
KompongChheutel 4 90 94 4 61 65 
Ta Ouk 
PrasatSombor 
Chhuk 
PrekKdey 
Art Zu 
Tom Nop 
Ota Seav 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

27 
34 
12 
12 
9 
6 
6 

30 
36 
14 
14 
11 
07 
07 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

18 
23 
8 
8 
6 
4 
4 

21 
25 
10 
10 
8 
5 
5 

รวม 17 196 213 17 132 149 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมู ลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศ กัมพูชา 
แบงออกเปน 3 ตอน  

ตอนท่ี1เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป  ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(checklist) ไดแกตําแหนงเพศระดับการศึกษาประสบการณในการ
ทํางาน 

ตอนท่ี2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมี 4 ดานไดแก 
1) ดานลักษณะขององคการ (organization characteristics) 
2) ดานลักษณะสภาพแวดลอม (environment characteristics) 
3) ดานลักษณะบุคคล (employee characteristics) 
4) ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  (policies and practices) ของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale)แบงระดับ

ความคิดเห็ นออกเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท  (Likert, 1961 )โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน
ดังตอไปนี้ 

5 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
3 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
1 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ดานไดแก    
1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 
2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 
3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
4) ความสามารถในการแกปญหา ( solving problems)ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)แบงระดับ

ความคิดเห็ นออกเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท  (Likert, 1961 )โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน
ดังตอไปนี ้

5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
3 หมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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3.2.1 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนดังนี้ 
1) ศึกษาดนควาจากตําราหลักการ แนวคิด ทฤษฎีบทความทางวิจัยและงา นวิจัยท่ี

เก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
2) กําหนัดวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
3)กําหนดลักษณะขอคําถามตามขอบเขตเ นื้อหา วัตถุประสงค และ กรอบแนวคิด

ในการสรางแบบสอบถาม 
4)สรางแบบสอบถามฉบับราง 
5) นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
6)ปรับปรุงแบบสอบถามเรื่ องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1)นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนื้อหา (itemcontentvalidity)โดยการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับ
วัตถุประสงค (iItemobjective of congruence: IOC) โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน  (ศิริ
ชัยกาญจนวาสี, 2552) ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 

สูตร  IOC =  
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

 

 
เม่ือ   IOC แทน   คาคัชนีความสอคคลองระวางขอคําถามกับเนื้อหา 

∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

การใหคะแนน ผูเชี่ยวชาญแตละคน ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
ใหคะแนน  +1 เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
ใหคะแนน   0  เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
ใหคะแนน   -1 เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา 
โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาถึงขอคําถามใดมีคาคัชมีความสอ ดคลอง

IOC มากกวาหรือเทากับ .01 แสดงวาขอคําถามนี้มีความเท่ียงตรง  
2) รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบดวย 

(1)ดร.ลินดา นาคโปย  
ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร (ดานสถิติ) 

(2)ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร (ดานเนื้อหา) 
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(3) อาจารยเนติมา พัฒนกุล 

ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร (ดานภาษา)  
(4)Dr.PechSeang 

Position:TeacherofKampongChheutealTechnologyInstitute,Ca
mbodia(ดานภาษา) 

(5)Dr.HongKimcheang 
Position: Officer, Vocational Orientation Department, Ministry of  

Education, Youth and Sport (ดานเนื้อหา) 
3)นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาแปลเปนภาษาเขมรโดยใหความหมายของ

แบบสอบ ถาม ท่ีเปนภาษาไทยกับแบบสอบถามท่ีเปนภาษาเขมรตรงกันและถูกตองทุกข้ันตอน
เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนชาวกัมพูชา ไดเขาใจในขอความและตอบไดถูกตอง 

4)นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขตา มขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
(tryout) กับผูบริหารและครู ผูสอนของโรงเรียนในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ท่ี ไมใช
กลุมตัวอยางในการทําวิจัยจํานวน30คน 

5 ) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาวิเคราะหหาคาความเข่ือม่ัน  
(reliability)โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alphacoefficient)ตามวิธี ของครอนบาค
(Cronbach, 1970, p.161) 

6)นําแบบทดสอบ ถามท่ีดําเนินการ ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บ
ขอมูลตอไป 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

3.3.1บันทึกขอความเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทรออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมเพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว 

3.3.2นําหนังสือและแบบสอบถาม ไปยั งโรงเรียน ท่ีกําหนดเพ่ือขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถาม การสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 149 ชุด 

3.3.3ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลตัวอยางจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน  
149 ชุด ไดรับคืนมา 149 ชุด คิดรอยละ 100 

3.3.4ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองฉบับท่ีสมบูรณและนํามาไปใชในการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้ 
3.4.1วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยหาความถ่ีและหาคารอยละ 
3.4.2วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ซ่ึงแปลความหมายคาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑการประเมินตามแนวคิดของเบสและคาน
(Best & Kahn, 1993, p. 246) ดั้งนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึงปจจัยการบริหารของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึงปจจัยการบริหารของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึงปจจัยการบริหารของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
100-1.50 หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.3วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็
อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)ซ่ึงแปลความหมายคาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑการประเมินตามแนวคิดของเบส และคาน  (Best & 
Kahn, 1993, p. 246) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
2.51-3.50หมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
1.51-2.50หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
1.00-1.50หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.4วิเคราะหความสัมพันธระวาง ปจจัยการบริหา รกับ ประสิทธิผลของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเ ทศกัมพูชา ใชหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product monmentcorrelation) 

โดยใชเกณฑ ( r) ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร ( Runyon & Haber, 1996 p. 238) 
ดังนี้ 

คา r=1 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีความสัมพันธมากท่ีสุด 

คา r=0.71–0.99 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน     
มีความสัมพันธระดับมาก 

คาr=0.31–0.70 หมายความวา ปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

คาr=0.01–0.30 หมายความวา ปจจัยการบริหา กับประสิทธิผลของโรงเรีย น     
มีความสัมพันธระดับนอย 
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คาr=0                 หมายความวา ปจจัยการบริหา รกับ ประสิทธิผลของ

โรงเรียน     
ไมมีความสัมพันธ 

หากคา r มีคาเปน
บวก   

หมายความวา ปจจัยการบริหา รกับ ประสิทธิผลของ
โรงเรีย น 
มีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 

หากคา r มีคาเปน
ลบ 

หมายความวา ปจจัยการบริหา รกับ ประสิทธิผลของ
โรงเรีย น 
มีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามหรือ
ผกผันกัน 

3.4.5วิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ คูณ
แบบข้ันตอน (multiple regressionanalysis) โดยใชวิธี stepwise 
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 
3.5.1 สถิติพ้ืนฐาน  

1) รอยละ (percentage)  
2) คาเฉลี่ย (mean)  
3) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 

3.5.2 สถิติใชในการทดสอบสมมติฐาน 
1) การวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

productmonmentcorrelation) 
2) การวิเคราะหการถดถอยพหุ คูณแบบข้ันตอน (multiple regressionanalysis)

โดยใชวิธี stepwise 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ1) ศึกษาระดับ
ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธ ยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม
ประเทศกัมพูชา3) ศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือคํานวน
หาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การวิเคราะห
การถดถอยพหุ คูณแบบข้ันตอน ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูล
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ผลการ วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2 ผลการ วิเคราะหปจจัยการบริหาร ของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท
ซ็อมโบรจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 

ตอนท่ี4ผลการ วิเคราะห ความสัมพันธระวาง ปจจัยการบริหาร กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

ตอนท่ี5ผลการ วิเคราะห ถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอนเพ่ือหาความสามารถ ใน
การพยากรณ ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชชื่อยอสัญลักษณตางๆ ดังนี้ 
𝑋𝑋� แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
n  แทน จํานวนประชากร 
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t แทน คาการแจกแจงแบบท่ีt (t-distribution) 
S.E.Rest แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ 
S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R P

2 แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
b แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
β แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน 
p แทน คาความนาจะเปน  (probability)ของความคลาดเคลื่อน

ในการทดสอบสมมติฐาน  
a แทน คาคงท่ี 
F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ

F (F-distribution) 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
X แทน  ปจจัยการบริหารของโรงเรียน 
XR1 แทน ปจจัยการบริหารดานลักษณะขององคกร 
XR2 แทน ปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอม 
XR3 แทน ปจจัยการบริหารดานลักษณะของบุคคล 
XR4 แทน ปจจัยการบริหารดานนโนบายการบริหารและปฎิบัติ 
Y แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 
YR1 แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการผลิต 
YR2 แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดาน ความสามารถพัฒนาทัศนคติ

ทางบวก 
YR3 แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับตว 
YR4 แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการแกปญหา 
Y´ แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 
Z´Y แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบมาตรฐาน 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง5แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง เพ ศ

ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1. ตําแหนง  
ผูบริหาร 
ครู 

 
17 
132 

 
11.41 
88.59 

รวม 149 100.0 

2.เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
98 
51 

 
65.77 
34.23 

รวม 149 100.0 
3. ระดับการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
อนุปริญญา 
อ่ืนๆ 

11 
81 
57 
00 

7.38 
54.36 
38.26 

00 

    รวม  149 100.0 
4. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
1-5 ป 
6-10 ป 
11-15 ป 
มากกวา15 ป 

 
58 
27 
24 
40 

 
38.93 
18.12 
16.11 
26.85 

รวม 149 100.0 

  
จากตาราง 5พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนผูบริหารคือจํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 11.40 และเปนครูจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 88.59 ผูบริหารและครูเปนเพศชาย มี
จํานวนมากกวาผูหญิง โดยเพศชายมีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 65.77 และเพศหญิงมีจํานวน 51 
คน คิดเปนรอยละ 34.22 ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 81 คน 
คิดเปนรอยละ 54.36 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 57 คิดเปนรอยละ 38.25 
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และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 11 คิดเปนรอยละ 7.38 ประสบการณในการปฎิบัติงาน
มากท่ีสุด คือ ประสบการณในการปฎิบัติงาน 1-5 ป จํานวน 58 คิดเปนรอยละ 38.92 รองลงมา คือ  
ประสบการณในการปฎิบัติงาน มากกวา15 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.84 ประสบการณ
ในการปฎิบัติงาน 6-10 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 18.12 และประสบการณในการปฎิบัติงาน
11-15 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.10 
  

ตอนท่ี2ผลการวิเคราะห ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็
อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

ปจจัยการบริหารของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานลักษณะขององคการ 
2.ดานลักษณะสภาพแวดลอม 
3. ดานลักษณะของบุคคล 
4. ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ 

3.71 
3.71 
3.85 
3.77 

.55 

.60 

.53 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
4 
1 
2 

เฉลี่ยรวม 3.76 .49 มาก  

 
จากตาราง 6 พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร

จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชามีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน( 𝑋𝑋�=3.76)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากไปนอย คือ ดานลักษณะของบุคคล (𝑋𝑋�=3.85) รองลงมา คือ ดานนโยบาย
การบริหารและปฎิบัติ (𝑋𝑋�=3.77) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือ
ดานลักษณะขององคการ (𝑋𝑋�=3.71) และดานลักษณะสภาพแวดลอม(𝑋𝑋�=3.71) 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาดานลักษณะขององคการ 
  

ดานลักษณะขององคการ 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ
โครงการตางๆไดอยางเหมาะสมชัดเจน 

3.72 .82 มาก 5 

2.การมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ 
ในการปฎิบัติงานไดเหมาะสม 

3.77 .85 
มาก 4 

3.การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
ในการวางแผนการปฎิบัติงาน 
การตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือนํา 
ไปปรับปรุง 

3.80 .77 มาก 3 

4.การใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ 
นําขอแสนอแนะท่ีเปนประโยชนใช 
ในการปรับปรุงองคการ 

3.85 .77 มาก 2 

5.การมอบหมายงานใหบุคลากรปฎิบัติตาม
ความรูความสามารถและความชํานาญ 

3.72 .81 มาก 5 

6.การสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
ความชํานาญของบุคลากร 

3.86 .702 มาก 1 

7.การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีนํามาใช 
ในการปฎิบัติงานอยางเหมาะสม 

3.43 .99 ปานกลาง 8 

8.การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการใชเทศโนโลยี 

3.60 .85 มาก 7 

รวม 3.71 .55 มาก  
 

จากตาราง7พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะขององคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
(𝑋𝑋�=3.71) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ การสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
ความชํานาญของบุคลากร  (𝑋𝑋�=3.86) รองลงมา คือ การใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและนํา
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนใชในการปรับปรุงองคการ (𝑋𝑋�=3.85)และ การเปดโอกา สใหบุคลากร มี
สวนรวมในการวางแผนการปฎิบัติงานการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุง(𝑋𝑋�=3.80) สวน
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีนาใชในการปฎิบัติงานอยาง
เหมาะสม(𝑋𝑋�=3.43) 
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ตาราง 8คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาดานลักษณะสภาพแวดลอม 
 

ดานลักษณะสภาพแวดลอม 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเอ้ือตอ
การปฏบิัติงานไดอยางเหมาะสม 

3.84 .74 มาก 1 

2.การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือตอ 
การปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

3.75 .82 มาก 4 

3.ผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวย
ความสะดวกในการปฏบิัติงานไดอยาง
เหมาะสม 

3.78 .82 มาก 3 

4.สถานศึกษาและชุมชนรวมกันสงเสริม
ชวยเหลือและสนับสนุนในการปฎิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพ 

3.82 .89 มาก 2 

5.สถานศึกษามีการสงเสริมสิ่งแวดลอมในดาน
อํานวยความสะดวกเอ่ือตอในการปฎิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม 

3.60 .84 มาก 5 

6.การสงเสริมใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ
และสามารถในการปฎิบัติงาน 

3.60 .89 มาก 5 

7.การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน 
ใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน 

3.57 .77 มาก 7 

รวม 3.71 .60 มาก  
 

จากตาราง8 พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
(𝑋𝑋�=3.71) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากไปนอยคือ การจัดสภาพ แวดลอมภายในโรงเรียนเอ้ือตอ
การปฎิบัติงานไดอย างเหมาะสม (𝑋𝑋�=3.84) รองลงมา คือ สถานศึกษาและชุมชนรวมกันสงเสริม
ชวยเหลือและสนับสนุนในการป ฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ (𝑋𝑋�=3.82) และ ผูบริหารใหการสนับสนุน
เอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการป ฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม (𝑋𝑋�=3.78)สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยู
ในระดับมากในลําดับสุดทาย คือการปรับเปลี่ยนวัฒธรรม ของโรงเรียน ใหสอดคลองกับเปาหมาย ของ
โรงเรียน(𝑋𝑋�=3.57) 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะของบุคคล 
 

ดานลักษณะของบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1.บุคลากรการรับรูเปาหมายของโรงเรียน 

อยางถูกตองและตรงกัน 
3.81 .69 มาก 6 

2.บุคลากรมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ของตนอยางชัดเจน 

4.01 .72 มาก 1 

3.บุคลากรรับรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

3.91 .74 มาก 2 

4.เม่ือเกิดปญหาข้ึนภายในโรงเรียนบุคลากร 
มีสวนรวมในการแกปญหา 

3.88 .77 มาก 3 

5.มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร 
ไดปฎบิัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

3.76 .79 มาก 8 

6.บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานท่ีกําหนด 3.77 .73 มาก 7 
7.ผูบริหารมีการจัดสภาพการทํางานไดอยาง

เหมาะสม 
3.85 .66 มาก 4 

8.ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแก
บุคลากรเพ่ือใหการปฏบิัติงานประสบ
ผลสําเร็จ 

3.84 .84 มาก 5 

รวม 3.85 53 มาก  

  
จากตาราง 9พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร

จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะของบุคคลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.85)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ บุคลากรมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขอ งตน
อยางชัดเจน  (𝑋𝑋�=4.01) รองลงมา คือ บุคลากรรับรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง
(𝑋𝑋�=3.91)  และ เม่ือเกิดปญหาข้ึ นภายในโรงเรียนบุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหา (𝑋𝑋�=3.88)
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือมี การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี(𝑋𝑋�=3.76) 
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ตาราง 10คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา ดานนโยบายการบริหาร
และปฎิบัติ 

 

ดานนโยบายการบริหารและปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. บุคลากรมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาหมายของสถานศึกษา 
3.65 .83 มาก 7 

2. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายวัตถุประสงคและ
เปาหมายไดอยางเหมาะสมชัดเจน 

3.63 .85 มาก 8 

3. สถานศึกษามีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ 
เพ่ือนําแผนไปสูการปฎบิัติอยางดี มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

3.70 .77 มาก 6 

4. ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดทิศทางการทํางานของ
สถานศึกษา 

3.93 .68 มาก 1 

5. ผูบริหารมีการประเมินผลและรายงานผลการบริหาร
ใหผูท่ีเก่ียวของทราบอยางสมํ่าเสมอ 

3.80 .73 มาก 4 

6. ผูบริหารกํากับ ติดตามและนิเทศการปฎิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.90 .73 มาก 2 

7. สถานศึกษามีการจัดหาและใชทรัพยากร 
ในการปฏบิัติงาน 

3.77 .83 มาก 5 

8. บุคลากรมีสวนรวมในการจัดหาและใชทรัพยากร 
ในการปฎิบัติงาน 

3.62 .85 มาก 9 

9. ผูบริหารมีการแจงขอมูลขาวสารตางๆท่ีเปนประโยชน
ใหบุคลากรท่ีถูกตองตรงกันนําไปสูปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา 

3.90 .64 มาก 2 

รวม 3.77 .53 มาก  

  
จากตาราง10 พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร

จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝑋𝑋�=3.77) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดทิศทางการทํางาน
ของสถานศึกษา  (𝑋𝑋�=3.93) รองลงมา คือ ผูบริหารกํากับ ติดตามและนิเทศการปฎิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (𝑋𝑋�=3.90) และ ผูบริหารมีการแจงขอมูลขาวสาร
ตางๆท่ีเปนประโยชนใหบุคลากรท่ีถูกตองตรงกันนําไปสูป ฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
(𝑋𝑋�=3.90) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือ บุคลากรมีสวนรวมในการจัดหา
และใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (X�=3.62) 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท

ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

 
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ความสามารถในการผลิต 
2.  ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
3. ความสามารถในการปรับตัว 
4. ความสามารถในการแกปญหา 

3.76 
3.91 
3.75 
3.92 

.57 

.57 

.66 

.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
2 
4 
1 

รวม 3.83 .49 มาก  
 

จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน( 𝑋𝑋�=3.83)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการแกปญหา (𝑋𝑋�=3.92) รองลงมา คือ
ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (𝑋𝑋�=3.91) ความสามารถในการผลิต (𝑋𝑋 �=3.76) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือ ความสารถในการปรับตัว (𝑋𝑋�=3.75)   
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการผลิต 
 

ความสามารถในการผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1.ผูบริหารพึงพอใจตอความประพฤติกรรมของ

นักเรียนและผลการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

3.80 .62 มาก 1 

2.นักเรียนเขาคึกษาตอไดเปนจํานวนสูงสุดของ
สถานศึกษาเปนท่ีนาพอใจ 

3.76 .73 มาก 2 

3.สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและ
ความสามารถของผูเรียน 

3.73 .81 มาก 5 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ความสามารถในการผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4.สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
อยางสมํ่าเสนอและตอเนื่อง 

3.75 .87 มาก 3 

5.สถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหอยูใหระดับท่ีสูงข้ึน 

3.75 .82 มาก 3 

รวม 3.76 .57 มาก  
 

จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการผลิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( 𝑋𝑋�=3.76)
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ  ผูบริหารพึงพอใจตอความประพฤติกรรมของนักเรียนและ
ผลการเรียนการสอนของสถานศึกษา(𝑋𝑋�=3.80) รองลงมา คือ นักเรียนเขาคึกษาตอไดเปนจํานวนมาก
สูงสุดของสถานศึกษาเปนท่ีนาพอใจ( 𝑋𝑋�=3.76) และ สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสมํ่าเสนอและตอเนื่อง ( 𝑋𝑋�=3.75)สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการและความสามารถของผูเรียน (𝑋𝑋�=3.73) 
 
ตาราง 13 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถพัฒนาทัศนคติ
ทางบวก 

 

ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.ผูบริหารและครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคน
ท่ีมีลักษณะท่ีดี 

4.13 .75 มาก 1 

2.นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปน
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.93 .65 มาก 2 

3.นักเรียนปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษา 3.85 .71 มาก 4 

4.นักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ท่ีพึงประสงค 

3.90 .79 มาก 3 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5.นักเรียนรูจักประหยัด รูจักรักษาและเห็นถึงคุณคา
ของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

3.73 .76 มาก 5 

รวม 3.91 .57 มาก  
 

จากตาราง 13พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถพัฒมาทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(𝑋𝑋�=3.91) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารและครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน
ใหเปนคนท่ีมีลักษณะท่ีดี(𝑋𝑋�=4.13)รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ( 𝑋𝑋�=3.93) และนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ท่ี
พึงประสงค ( 𝑋𝑋�=3. 90) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือ นักเรียนรูจัก
ประหยัด รูจักรักษาและเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด (𝑋𝑋�=3.73)  
 
ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการปรับตัว 
 

ดานความสามารถในการปรับตัว 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารและครูนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ใหมๆท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานศึกษา
ใชปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนการสอน 

3.68 .88 
มาก 5 

2. ผูบริหารและครูสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสังคม
และสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

3.81 .82 มาก 1 

3. ผูบริหารและครูยอมรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานตางๆเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสังคม 

3.75 .76 มาก 3 

4. สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธเพ่ือให
สอดคลองกับดําเนินงานและความเหมาะสม
ของผูเก่ียวของทุกฝาย 

3.70 .81 มาก 4 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ดานความสามารถในการปรับตัว 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5. สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน 

3.81 .97 มาก 1 

รวม 3.75 .66 มาก  
 

จากตาราง 14 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชาดาน ความสามารถในการปรับตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝑋𝑋�=3.75)เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน (𝑋𝑋�=3.81) และ ผูบริหารและครู
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสังคมและสภาพแวดลอม
ในทองถ่ิน (𝑋𝑋�=3.81) รองลงมาคือ ผูบริหารและครูยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการ
ดําเนินงานตางๆเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสังคม (𝑋𝑋�=3.75) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือ ผูบริหารและครูนํานวัตกรรมหรือเท คโนโลยี ใหมๆท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานศึกษาใชปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (𝑋𝑋�=3.68) 
 

ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานความสามารถในการแกปญหา 

 
 

ดานความสามารถในการแกปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกปญหาการ

ปฎิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได 
3.93 .75 มาก 3 

2. ผูบริหารและครูสามารถแกใขสถานการณฉุกเฉินหรือ
ปญหาเฉพาะหนาในสถานศึกษาได 

3.91 .60 มาก 4 

3. ผูบริหารและครูมีความสามารถในการประสาน 
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาได 

4.00 .61 มาก 1 

4. ผูบริหาร และครูรับรูถึงปญหาตางๆ ของสถานศึกษา 
ท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกันแกไขปญหาเหลานั้นจนสําเร็จ
ลุลวงไปได 

3.98 .53 มาก 2 

5. ผูบริหารมีความยืดหยุน เพ่ือรักษาผลประโยชนหรือ
เปาหมายของสถานศึกษา 

3.88 .63 มาก 5 

ตาราง 15 (ตอ) 
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ดานความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็น 
𝑋𝑋� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

6. ผูบริหารและครูดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาอยางราบรื่น 

3.83 .72 มาก 6 

 รวม 3.92 .51 มาก  

 
จากตาราง15พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร

จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถในการแกปญหา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(𝑋𝑋�=3.92) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารและครูมีความสามารถในการประสาน
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาได ( 𝑋𝑋�=4.00) รองลงมา คือ ผูบริหาร และครูรับรูถึงปญหา
ตางๆ ของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกันแกไขปญหาเหลานั้นจนสําเร็จลุลวงไปได( 𝑋𝑋�=3.98 ) 
และผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกปญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได 
(𝑋𝑋�=3.93) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือผูบริหารและครูดําเนินงานไดบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางราบรื่น(𝑋𝑋�=3.83)  
 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระวางปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระวางปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 

ตัวแปร XR1 XR2 XR3 XR4 X 

XR1 1.00     

XR2 .708** 1.00    

XR3 .724** .768** 1.00   

XR4 .633** .706** .706** 1.00  

Y .740** .693** .771** .717** .825** 

*p ≤ .05 
**p ≤ .01 
 

จากตาราง 16 พบวา ปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธทางบวกในระดับมาก( rRxyR =.825)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธระวางปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา รายดาน พบวามีความสัมพันธกันทางบวก
อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ปจจัยการบริหาร
ดานลักษณะของบุคคล กับประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา (𝑟𝑟𝑥𝑥3𝑦𝑦=.771 ) ดานลักษณะของ

องคการกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา (𝑟𝑟𝑥𝑥1𝑦𝑦=.740) ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา (𝑟𝑟𝑥𝑥4𝑦𝑦=.717)ดานลักษณะสภาพแวดลอม กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา(𝑟𝑟𝑥𝑥2𝑦𝑦=.693) 
 

ตอนท่ี 5 วิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 
ตาราง 17ผลการวิเคราะหความแปรปรวมของ ปจจัยการบริหาร ของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
modal ss df Ms F sig 

resgression 19.930 3 6.643 89.181 .000 
residual 8.641 116 0.74   

total 28.572 119    

**p ≤ .01 
 

จากตาราง 17 พบวาความแปรปรวนของ ปจจัยการบริหาร ของโรงเรียนมั ธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 
ตาราง 18ผลวิเคราะห ถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
ตัวแปร b S.E.b β t sig 

constant .639 .198  3.230 .002 
ดานลักษณะของบุคคล(X3) .327 .076 .357 4.271** .000 
ดานลักษณะขององคการ(X1) .274 .067 .312 4.088** .000 
ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ(X4) .243 .068 .267 3.588** .000 
ดานลักษณะสภาพแวดลอม(X2) .024 .073 .029 .324 .746 
คาคงท่ี (a)= .639 
R = .835, R2= .698, S.E.est=.27294, F = 89.181,p = .000 

**p ≤ .01 
 จากตราง 18 พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา จํานวน 3 ปจจัย คือ ดานลักษณะของบุคคล (X3)ดานลักษณะของ
องคการ (X1)ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ (X4)สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผล ของ
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โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 มีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธพหุคูณ( R)เทากับ  .835โดยมีคา ประสิทธิภาพ ใน
การพยากรณ ( R2) ในภาพรวมเทากับ  .698คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
(S.E.est )เทากับ .27294ตัวแปร 3 ตัว สามารถทํานายประสิทธิผล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา ไดรอยละ 69.80 

ปจจัยการบริหารของโรงเรียน ท้ัง 3 ปจจัย มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ ในรูปคะแนนดิบ 
(b)เทากับ .3 27, .274 และ .2 43 ตามลําดับ มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)เทากับ .357, .312 และ .267 ตามลําดับและมีคาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
(a)เทากับ .639 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้ 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
Y´ = a + bx 
Y´ = .639 + .327X3+ .274X1+ .243X4 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z´Y= .357X3 + .312X1 + .267X4 

 

สวนปจจัยการบริ หารของโรงเรียน ดาน ลักษณะสภาพแวดลอม (X2 )มีสัมประสิทธิ์
การพยากรณเทากับ .746ไมสงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

70 

 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การคึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ซ่ึงสรุปตามลําดับดังม้ี 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1)เพ่ือศึกษา ระดับปจจัยการบริหารของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท

ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
2)เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร

จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 
3)เพ่ือศึกษา ความสัมพันธระวาง ปจจัยการบริหาร กับประสิทธิผลของ โรงเรีย น

มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
4)เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
สมมติฐานการวิจัย 

1)ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธม 
ประเทศกัมพูชาอยูในระดับมาก 

2)ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม  
ประเทศกัมพูชาอยูในระดับมาก 

3)ปจจัยการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

4)ปจจัยการบริหารของผูบริหารอยางนอย 2 ดาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1)ประชากรและกลุมตัวอยาง 

(1) ประชากรไดแก  ผูบริหาร และครู ผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมปการศึกษา 2557 จํานวน 8 โรงเรียน ซ่ึงมีผูบริหารและครู  จํานวน 
213 คน 

(2)กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร และครูสอนโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม  ประเทศกัมพูชา  ปการศึกษา 255 7 มีจํานวนท้ังหมด 149 คน
ซ่ึงได ตารางกําหนดขนาด กลุม ตัวอยางของ ตาราง คํา นว ณของเครจซ่ีและมอรแก น 
(Krejcie&Morgan, 1970, p. 608) โดยกําหนดสัดสวนจํา แนกตามรายโรงเรียน 8 โรงเรียน 
โดยใชวิธีสุม ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling)  
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2)เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกียวกับ ปจจัยการบริหาร
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศ
กัมพูชา  แบงออกเปน 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 แบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกับ ปจจัยการบริหาร ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอําเภอ

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 
3)การรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
(1)บันทึกขอความเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  

ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมเพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว 

(2) นําหนังสือและแบบสอบถาม ไปยังโรงเรียนท่ีกําหนดเพ่ือขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถาม การสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 149 ชุด 

(3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลตัวเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 149 ชุด ไดรับคืนมา 149 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

(4)ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบ ความถูกตอง ฉบับท่ีสมบูรณ และนํา มา ไปใช
ในการวิเคราะขอมูลตอไป 

4)การวิเคราะหขอมูล 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปจากเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ 
(1)วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาสถิติ ความถ่ี

และรอยละ 
(2) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

(3) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

(4)วิเคราะหความสัมพันธระวาง ปจจัยการบริหา รกับประสิทธิผลของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเ ทศกัมพูชา  ใชหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product monment correlation coeffcient) 

(5)วิเคราะหปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ คูณ
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แบบข้ันตอน (multiple regressionanalysis) โดยใชวิธี stepwise เพ่ือพยากรณตัวแปร ปจจัย
การบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติ ไปสรางสมการพยากรณ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงผูบริหาร คือ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ  
11.40 และครูคือจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 88.59 ผูบริหารและครูเปนผูชายมีจํานวนมากกวา
ผูหญิง โดยผูชายมีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 65.77 และผูหญิงมีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ  
34.22 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 54.36 รองลงมา คือ 
อนุปริญญา จํานวน 57 คิดเปนรอยละ 38.25 และปริญญาโท คือ จํานวน 11 คิดเปนรอยละ 7.38
ประสบการณในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ประสบการณในการปฎิบัติงาน 1-5 ป จํานวน 58
คิดเปนรอยละ 38.92 รองลงมา คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา15 ป จํานวน 40 คน
คิดเปนรอยละ 26.84 ประสบการณในการปฏิบัติงาน 6-10 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 18.12  
และประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.10 

5.1.2 ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธม
ประเทศกัมพูชา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานลักษณะของบุคคลรองลงมา คือ ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือดานลักษณะขององคการและดานลักษณะ
ของสภาพแวดลอม 

เม่ือพิจารณารายดาน  
1) ดานลักษณะขององคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอยคือ การสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถความชํานาญของบุคลากร รองลงมา คือ
การใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและนําขอแสนอแนะท่ีเปนประโยชนใชในการปรับปรุ งองคการและ
มีการเปดโอกา สใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการป ฏิบัติงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย  คือ มีการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีนําใชในการปฏบิัติงานอยางเหมาะสม 

2)ดานลักษณะสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยคือ การจัดสภาพ แวดลอมภายในโรงเรียนเอ้ือตอการปฎิบัติงานไดอยางเหมาะส ม
รองลงมา คือ สถานศึกษาและชุมชนรวมกันสงเสริมชวยเหลือและสนับสนุนในการปฎิบัติงาน ใหมี
ประสิทธิภาพและผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการป ฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือการปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรม ให
สอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน 

3) ดานลักษณะของบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ บุคลากรมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขอ งตนอยางชัดเจน รองลงมา คือบุคลากรการรับรู
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และเม่ือเกิดปญหาข้ึ นภายในโรงเรียนบุคลากรมีสวนรวม
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ในการแกปญหา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย  คือ มี การสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรไดปฎิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

4) ดานนโยบายการบริหารและปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยคือ ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการกําหนดทิศทางการทํางานขอ งโรงเรียนรองลงมา 
คือ ผูบริหารสามารถกํากับ ติดตามและนิเทศการป ฎิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และผูบริหารมีการแจงขอมูลขาวสารตางๆท่ีเปนประโยชนใหบุคลากรท่ีถูกตอง
ตรงกันนําไปสูปฎิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ โรงเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก
ในลําดับสุดทาย คือ บุคลากรมีสวนรวมในการจัดหาและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

5.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัด
กําปงธมประเทศกัมพูชา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยคือความสามารถในการแกปญหารองลงมาคือความสามารถพัฒมาทัศนคติทางบวก
ความสามารถในการผลิต สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือ ความสามารถ
ในการปรับตัว   

เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
1) ดานความสามารถในการผลิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ พฤติกรรมของนักเรียนและผลการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค รองลงมา คือ นักเรียนเขาคึกษาตอไดเปนจํานวนสูงสุดของสถานศึกษาเปนท่ีนาพอใจ
และ สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทาย คือ สถานศึกษา
มีการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและความสามารถ
ของผูเรียน  

2)ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากกมากไปนอยคือ ผูบริหารและครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนท่ีมีลักษณะท่ีดี
รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
และนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ในลําดับสุดทาย คือ นักเรียนรูจักประหยัด รูจักรักษาและเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัด  

3) ดานความสามารถในการปรับตัว  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูบริหารและครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให เหมาะสม
และสอดคลองกับสงคมและสภาพแวดลอมในทองถ่ิน รองลงมา คือ ผูบริหารและครูยอมรับ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานตางๆเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา
และสังคม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับสุดทายคือ ผูบริหารและครูนํานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยใีหมๆท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานศึกษาใชปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

4)ดานความสามารถในการแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยคือ ผูบริหารและครูมีความสามารถในการประสานความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายใน
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สถานศึกษาไดรองลงมา คือผูบริหารและครูรับรูถึงปญหาตางๆของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกัน
แกไขปญหาเหลานั้นจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกปญหา
การปฎิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากในลําดับ
สุดทาย คือ ผูบริหารและครูดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางราบรื่น 

5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก        

(𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥=.825) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ชึ่งสอดคลองกับสมติฐานท่ีตั้งไว 
5.1.5ผลการวิเคราะห ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  พบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  จํานวน 3 ปจจัย คือ
ดานลักษณะของบุคคล (X3)ดานลักษณะขององคการ (X1)ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ  
(X4)สามารถพยากรณประสิทธิผล ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปง
ธมประเทศกัมพูชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
(R2)ในภาพรวมเทากับ .698หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน สามารถพยากรณประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาท ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา  ไดรอยละ 
69.80สวนปจจัยการบริ หารของโรงเรียนดาน ลักษณะสภาพแวดลอม (X2)ไมสงผลตอ ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบรจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษ า
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา มีประเด็นท่ีสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1จากการศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
สอดคลองกับ สมมติฐานการวิจั ยและ สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภา อุตรา (255 2, บทคัดยอ )
ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนอง
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณิชาบัวดี (2555, บทคัดยอ )ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
สองภาษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดกา รตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการโครงกา รโรงเรียนสองภาษา โดย ภาพรวมและรา ยดานอยูในระดับมาก
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนาสระทองขาว (2554, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัย
องคการท่ีสงตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยเขตกําแพงแสนพบวา ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกันคุณภาพศึกษา ระดับ
คณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตกําแพงแสนโดยภาพรวมและในแตละดาน
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อยูในระดับปานกลางตานลําดับดั้งนี้ ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะขององคการ
ดานนโยบายการบริหารและการปฎิบัติและดานลักษณะบุคลาการ 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา  เห็นวาปจจัยการบริหารมีความสําคัญในการจัดและบริหารโรงเรียน
เพราะวาในการบริหารโรงเรียนเปนภาระกิจของผูบริหารโรงเรียนจะตองมี กําหนดแบบแผนวิธีการ
การกําหนดนโยบายและ นํานโยบายสูการปฏิบัติใหมีความชัดเจน การกําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบตองมุงใหของบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะรับรูและ มีสวนรวม ใน
การกําหนดเปาหมายดําเนินงานและใชนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให มีประสิทธิภาพพัฒนาสภาพแวดลอมอาคารเรียนอาคารประกอบการหองปฏิบัติการ ให
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูสงเสริมให บุคลากรมีการพัฒนา ความรู
ความสามารถของตนเองอยางสน่ําเสนอ เชน การอบรม ศึกษาดูงาน การ ทํางานวิจัยผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวและทําให พัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ พิมพรรญ สุริโย (2552, หนา 25) ไดกลาววาประสิทธิผล คือ ความสามารถของผูบริหาร
และครูในโรงเรียนทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนใฝรูรักกา รอานแสวงหาความรูดัวยตนเอง
ความพึงพอใจในการทํางานของครูความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยา งมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ
สภาพแวดลอมท่ีกระทบภายในและภายนอก  

ดังนั้นจะเห็นวา ปจจัยการบริหาร เปนองคประกอบและ บทบาทสําคัญ ของผูบริหาร
และครูรวมกันในการกําหนดนโยบายนําไป การสูการปฏิบัติ งานไดเปนอยางดีและการสรางนวัตกรรม
ทางการศึกษา เทคโนโลยีใหมๆนํามาใชสําหรับในการ ดําเนินงาน อยางมีระบบเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ใหมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวผูบริหารและครูใน โรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา ไดตระหนึกถึงความสําคัญของปจจัยการบริหารจึงสงผลให มี
คาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

5.2.2จากการศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา ดาน ลักษณะของบุคคล พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ
อยูในอันดับท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัยของกษมาพร ทอรเอ้ีอ (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา ปจจัยของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดานลักษณะ
บุคลากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภา อุตรา (2553, บทคัดยอ ) ไดวิจัย
เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียนสตรีระนองสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดานลักษณะบุคลากร อยูในระดับมาก
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี เรืองศรี (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยการบริหาร ท่ี
สงผลตอความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรของสถาบันพลการศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง
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กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ผลการวิจัยพบวาปจจัยการบริหารในการปฎิบัติงานของบุคลากร
ของสถาบันพลการศึกษา สังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ดานลักษณะของบุคคล
ในองคการ อยูในระดับปานกลาง 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชาท่ีมีความม่ันใจจริงจัง ยอมรับ การรับรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการทํางานอยางชัดเจนซ่ึงบุคลากรมีความเต็มใจในการทํางานอันเปนผลมาจาก
ความผูกพันตอโรงเรียนท่ีเกิดจากระบบการสรางแรงจูงใจสงผลตอความพยายามในดําเนินการ
ใหประสบผลสําเร็จและบุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหา เกิดปญหาข้ึนภายในโรงเรียนโดยผูบริหาร
มีการจัดสภาพการทํางานและสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้โรงเรียนมีการ สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ของตนเองอยางสมํ่าเสมอดวยรูปแบบตางๆเชนการอบรมศึกษาดูงานเรียนรูดวยตนเองผานสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสและวิชาการอ่ืนๆเพ่ือใหบุคลากรนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานตามบทบาทหนาท่ี
และมาปรับปรุ งกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของธวัช กรดมณี (2550,หนา 8) ไดกลาววา ปจจัยลักษณะของบุคคลคือ ศักยภาพ ความรู 
ความสามารถและทัศนคติของแตละบุคคลท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับนฤทธิ์ แสงสุขสวาง (2552, หนา 7)ไดกลาววาปจจัยลักษณะของบุคคลคือ
ประกอบดัวยความผูกพันตอองคการท่ีสะทอนจากพฤติกรรมการยอมรับการเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียนสงผลใหเกิดความเต็มใจในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้รวมถึงแรงจูงใจ
ในการทํางานท่ีรับการกระตุนอยางเปนระบบสงผลในเกิดความพยายามในระดับสูง และความพอใจ
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา ดาน ลักษณะของบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และอยูในอันดับท่ี 1 

5.2.3จากการศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชาดานลักษณะสภาพแวดลอมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูใน
ระดับสุดท าย สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี เรืองศรี (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัย
การบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรของสถาบันพลการศึกษา สังกัด
เขตภาคกลาง กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารของสถาบัน
พลการศึกษาสังกัดเขตภาคกลาง กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ดานลักษณะสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร โตะบุรินทร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยองคการท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา
ปจจัยองคการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานลักษณะสภาพแวดลอม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชามีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฎิบัติงานโดยผูบริหารในการเอาใจใส
และอํานวยความสะดวกไดอยา งเหมาะสม และชุมชนรวมกันสงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุน
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ในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมสอดคลองกับเปาหมายของ
โรงเรียน เพ่ือให ในการพัฒนาโรงเรียน จุดประสงคท่ีตั้งไว ผูบริหาร และครูวิเคราะหสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจั ดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสภาพความซับซอนทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองมารวมกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรมตางๆเพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลง การ สรางวัฒนธรรมองคการท่ีดีใหเกิดข้ึนในโรงเรียน
เพ่ือสรางความผูกพันความรักองคการพัฒนาระบบการลงโทษการใหรางวัลใหมีกระบวนการ
เห็นผลท่ีชัดเจนท้ังนี้เพ่ือใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจการพัฒนาโรงเรียนท่ียั่งยืน
และสงผลตอประสิทธิผลองคการ 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัยการบริหารของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา ดานลักษณะสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
แตอยูในระดับสุดทาย 

5.2.4จากการศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบรจังหวัด
กําปงธม  ประเทศกัมพูชา พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจั ยและสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อินทรนอย (2553 ,บทคัดยอ )ไดวิจัย
เรื่อง กระบวนการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีเขต2โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสิวุฒิ ปาโสม (2556, บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแยงกับประสิทธิผลของ โรงเรียนในอําเภอองครักษสังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครนายก พบวา ประสิทธิผลของ โรงเรียน ในอําเภอองครักษ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาแกปญหาและปรับตัวจากปฎิรูปการศึกษาใหเขากับ
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไดเปนอยางดีสามารถนําเทคโนโลยีใหมมาบริหารจัดการ
ท้ังระบบการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของนักเรียนรวมท้ังเกิดความพึงพอใจครูท่ีทําหนาท่ีสอนในโรงเรียนไดเปนอยางดี
โดยผูบริหารและครูท่ีสามารถชวยกันแกไขปญหาตางๆของนักเรียนและภายในโรงเรียน ไดเปนอยางดี
เปนกระบวนการนําไปสูประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991,p. 51) ไดกลา ววา ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
หมายถึง การท่ีผูบริหารการศึกษาสามารถใชภาวะผูนําเปนจุดศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครู
และนักเรียนเกิดความพึงพอใจเปนผลใหดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

5.2.5 จากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน ธัยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร  จังหวัด
กําปงธม ประเทศกัมพูชาดาน ความสามารถในการแกปญหา พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริศักดิ์แสงจันทร (2 557,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณจังหวัด
ภาคใตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
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มัธยมศึกษาสมบูรณ จังหวัดภาคใต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา ปญญานฤพล (2552 , บทคัดยอ) ไดศึ กษาเรื่อง
ปจจัยท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครศรีธรรนราช เขต 4 พบวาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรนราช เขต 4ดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา มีการแกไขปญหาดานพฤติกรรมของนักเรี ยน ดานทรัพยากรสําหรับ
นํามาใชในการเรียนการสอนและแกปญหาเรื่องอาคารศึกษาสําหรับชวยในการดําเนินการศึกษาและ
นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูการปรับตัวบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสมโดยผูบริหารและครูมีการกําหนด
ทิศทางนโยบายวัตถุประสงคไวใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยมีความเปนไปไดในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและเปาหมายของโร งเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ทางการศึกษาอีกท้ังมีผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการแกไขปญหาตางๆภายในโรงเรียน ให
ประสบความสําเร็จหรือเปนอยางดี มีการวิเคราะห สภาพแวดลอม ของโรงเรียนเตรียมแนวทาง ใน
การแกปญหา และแนวทางแผนปฎิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของนิคม กันตะนันท (2548, หนา 58) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถ
ในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึงวา ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฎิบัติการสอน
ในโรงเรียนท่ีชวยกันแกปญหาตางๆจนประสบความสําเร็จหรือเปนดวยดีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร
จังหวัด กําปงธม ประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถในการ แกปญหา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ
อยูในอันดับท่ี 1 

5.2.6จากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบรจังหวัด
กําปงธม ประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถในการปรับตัว พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูใน
ระดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของขวัญตา เก้ือกูลรัฐ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอําเภอโพธารามสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอําเภอ
โพธารามสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 ดาน ความสามารถ ใน
การปรับตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อินทรนอย 
(2553 ,บทคัดยอ )ไดวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 ดานความสามารถในการปรับตัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูใน โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหมๆท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับนักเรียนและโรงเรียนมาใชในการปรับปรุงพัฒนา การ
เรียนการสอนโดยผูบริหารและครูรวมกันพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง ปรับรูปแบบการบริหาร
ปรับปรุง อาคารสถานท่ี  ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเทคนิคท่ีเหมาะสม
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มีสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีทันสมัย มีความคิดท่ีสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอและดําเนินงาน
ตางๆท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียนทําใหโรงเรียนมีความกาวหนาและ ประสิทธิผลองคการเพ่ิมข้ึน
ตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปติชายตันปติ (2547, หนา 100) ไดอธิบายความสามารถ ในการ
ปรับตัวหมายถึงระดับความสามารถของสถานศึกษาในการแสดงปฏิกิริยาตอบโตการเปลี่ยนแปลง
ทางดา นเศรษฐกิจสังค มการเมืองและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมเพ่ือรักษาสภาวะสมดุลของ
สถานศึกษาโดยมีการปรับเปลี่ ยนกระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมมีการนํา
นวัตกรรมแล ะเทคโนโลยีใหม ๆมาใชแกปญหาและเพ่ือการพัฒนา โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็
อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดาน ความสามารถในการ ปรับตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และอยูในอันดับสุดทาย 

5.2.7ผลการวิเคราะหพบวา ความสัมพันธปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธทางบวก

ในระดับมาก( 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥=.825)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 1สอดคลองกับ สมมติฐานการวิจั ยและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุกตนันทหวานฉํ่า (2555, บทคัดยอ )ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 พบวา ความสัมพันธระหวาง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กษมาพร ทอรเอ้ีอ (2555,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทุกดานมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิ
รัตนพงษมิตร (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  21พบวา ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  21 มีความสัมพันธทางบวก ในระดับมากกับประสิทธิผล
การบริหารของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01สอดคลองกับงานวิจัยของเกตุฉตรภรณนา
เมืองรักษ (2551,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกพบว า ปจจัยการบริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .01 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูใน ประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา เห็นวา ปจจัยการบริหารกับ ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับมากอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ตองอาศัยปจจัยการบริหาร เปนองคประกอบ
และ บทบาทสําคัญ ของผูบริหารและครูทํางานรวมกันในการกําหนดนโยบายนําไป การสู
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การปฏิบัติ งานไดเปนอยางดีและการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาและเทศโนโลยีใหมๆนํามาใช
สําหรับในการ ดําเนินงาน อยางมีระบบใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร  จังหวัด กําปงธม
ประเทศกัมพูชาชึ่งผูบริหารและบุคลากรสําคัญตองมีความรู ความสามารถในนํา วิสัยทัศนการกําหนด
โครงการตางๆการจัดการดานการเรียนการสอนการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายและแบงภารกิจใหมีควานรับผิดชอบ
อยางชัดเจนตองตามความรูความสามารถของบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือดําเนินการปฎิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ผูบริหารนํามาบูรณาการประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทํางานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานและ
ผูรับบริการ เพ่ือให ประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy&Miskel (2008, p. 
373)กลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึงการท่ีผูบริหารการศึกษาสามารถใชภา วะผูนําเปนจุด
ศูนยรวม ในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจสงผลใหเกิดดําเนินงานของ
สถานศึกษามีประสิทธิผล ใหบรรลุเปาหมายและ วัตถุประสงคท่ี กําหนดดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ตองมี
ความรูเรื่องการปฏิรูปการศึกษามีวิสัยทัศนกวางไกลมีภาวะผูนําโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนผูนํา ทาง
วิชาการ ซ่ึงประกอบดวย การกําหนดนโยบาย กําหนดภารกิจของโรงเรียน การจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงานท่ีตองปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากร การจัด กระบวนการการเรียนการสอน
และการประเมินผลท่ีเหมาะสมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําให ปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมั ธยมศึกษา
ในอําเภอ ปราสาท ซ็อมโบร จังหวัด กําปงธม  ประเทศกัมพูชา มี ความสัมพันธกันทางบวกในระดับ
มากท่ีสุด อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5.2.8ผลการวิจัยปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา  พบวาปจจัยการบริหารของโรงเรียนดานท่ีมีอํานาจ
พยากรณ คือดานลักษณะของบุคคล (X3)ดานลักษณะขององคการ (X1)ดานนโยบายการบริหาร และ
ปฎิบัติ (X4)โดยมีประเด็นการอภิปรายแตละประเด็นดังนี้ 

1) ดานลักษณะของบุคคล สงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูช า ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูของ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  ไดมีการรับรูเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน มีความรู
ความเขาใจและรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจนบุคลากรมีรวมกันแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน โดยผูบริหารมีการจัดสภาพการทํางานและสงเสรินสนับสนุนใหกําลังใจ
แกบุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ ธวัช กรุดมณี (2550, หนา 8)
ไดกลาววา ลักษณะของบุคคล  คือ ศักยภาพ ความรู ความสามารถ และทัศนคติของแตละบุคคล
ท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

จึงเห็นไดวาลักษณะของบุคคลเปนพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนท่ีแสดงออกถึง
การยอมรับในการเปนสวมหนึ่งของโรงเรียนและมีความเต็มใจในการทํางานอันเปนผลมาจาก
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ความผูกพันตอโรงเรียนท่ีเกิดจากระบบสรางแรงจูงใจสงผลตอความพยายามในดําเนินงานใหประสบ
ผลสําเร็จในระดับสูงข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยการบริหารของโรงเรียนดาน ลักษณะของบุคคล
สงผลตอตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศ
กัมพูชา 

2) ดานลักษณะขององคการ สงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูของ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  มีการจัดทําแผนปฎิบัติโครงการตางๆและมีการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีนํานาใชในการปฎิบัติงาน ไดอยางเหมาะสมชัดเจน ซ่ึงบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน  
การปฎิบัติงาน และแสดงความคิดเห็นและนําขอแสนอแนะท่ีเปนประโยชนใชในการปรับปรุงองคการ
โดย มีการมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบในการปฎิบัติงานตามความรูความสามารถและ
ความชํานาญและการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ข้ึนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ นฤทธิ์ แสงสุขสวาง (2552, หนา 7)
ไดกลาววา ลักษณะขององคการ คือ โครงสรางองคการและเทคโนโลยีท่ีมีผลทําใหการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

จึงเห็นไดวา ลักษณะขององคการ เปน การจัด โครงสรางการบริหารโดย มี
การมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฎิบัติงาน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตองมุงใหบุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะรับรูและรวมในการตัดสินใจใน การ วางแผน  การปฎิบัติงาน
การตรวจสอบ ประเมินผล สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงโรงเรียน ผูบริหารจะตอง
ปรับกระบวนทัศนกลยุทธยุทธศาสตรการบริหารเปนแบบเชิงรุกโดยการนําองคการความรูทางดาน
บริหารประยุกตใชใหมีความเหมาะสมและ การ นําเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหมมาใช
ในการดําเนินงานอยางมีระบบเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให ปจจัยการบริหารของโรงเรียน ดาน ลักษณะขอ ง
องคการสงผล ตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม  
ประเทศกัมพูชา 

3)ดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ สงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครู
ของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร มีการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจการจัดทํา
นโยบายและกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือนําแผนไปสูการปฎิบัติอยางดีมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกํานดโดยมีการ สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม
ในการกําหนดเปาหมาย การปฎิบัติงานการ ใชนโยบายการประกันคุณภา พและการจัดหา และใช
ทรัพยากรในการปฎิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซ่ึงผูบริหารของ
โรงเรียนสามารถกํากับติดตามและนิเทศการปฎิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สเตียร (Steers, 1997 , p. 8) ไดกลาววา นโยบาย การ
บริหารและปฎิบัติ คือ การกําหนดเปาหมายทางกลยุทธการจัดการและใชทรัพยากรการสราง
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สภาพแวดลอมสําหรับปฎิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสารของผูนําและการตัดสินใจ ตลอดจน
การปรับตัวขององคการในการคิดคนสิ่งใหมๆ 

จึงเห็นไดวาดานนโยบายการบริหารและปฎิบัติ เปน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
กําหนดทิศทางนโยบาย กระบวนการวางแผน วัตถุประสงคไวใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยมีความเปนไปได
ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเปาหมายของโรงเรียน บุคลากร
มีสวนรวมใน การจัดหาและการใชทรัพยากร ในการปฎิบัติงาน เชนบุคลากรงบประมาณวัตถุประสงค
เทคโนโลยีใหเพียงพอและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแลวกําหนด
เกณฑวิธีการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีแบบท่ีถูกตองชัดเจนและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  โดย ผูบริหารสามารถกํากับ ติดตามและนิเทศการปฎิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลองคการเพ่ิมข้ึนตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยการบริหารของโรงเรียนดาน นโยบาย
การบริหารและปฏิบัติสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัด
กําปงธม ประเทศกัมพูชา 

5.2.8 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารโรงเรียน ดาน ลักษณะสภาพแวดลอม  ไมสงผลตอ
ประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
แตผลการวิจัย พบวาดาน ลักษณะสภาพแวดลอม นี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากชึ่งหมายความวา
ผูบริหารและครูของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
คือการพัฒนาสภาพแวดลอมอาคารเรียนอาคารประกอบการหอง เรียนใหมีบรรยากาศในโรงเรียน ท่ี
เอ้ือตอการดําเนินการปฎิบัติงาน การเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร โดยผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานและ
การปรับเปลี่ยนวัฒธรรมของโรงเรียนการสงเสริมใหครูใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและสามารถ
ในการปฏิบัติงานเชน สงเสริมใหครูทํางานวิจัยผลงานทางวิชากา รเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ชวยให นักเรีย นมีความรูความสามารถและ พัฒนาโรงเรียนท่ียั่งยืน ใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
ท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับ Hoy &Miskel (2005,p. 
221) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมบรรยากาศองคกรการท่ีเปนสภาพท่ีผูบริหารรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครูใหความจริงใจใหการยกยองนับถือใหการสนับสนุนตอ
การพัฒนาวิชาชีพและใหความเปนอิสระในการปฎิบัติงานจึงเห็นไดวา การปฏิบัติดังกลาวมีผลยอม มี
ตอประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของครูมีผลตอ
คุณภาพผูเรียนดังนั้น ดานลักษณะสภาพแวดลอม จึงอาจไมสงผลโดยตรง แตสงผลโดยทางออม ตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหปจจัยการบริหารของโรงเรียน ดาน ลักษณะสภาพแวดลอม
ไมสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศ
กัมพูชา 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
  

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยใช 
1)จากศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร

จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา ดานลักษณะสภาพแวดลอม  มีคาเฉลี่ยในลําดับสุดทาย ดังนั้น
ผูบริหารและครูของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
ควรพิจารณาในการจัด สภาพแวดลอม ในโรงเรียน เอ้ือตอการปฎิบัติงาน เชน ควรการจัดบรรยากาศ
ในโรงเรียนและหองเรียนเพ่ือดําเนินการปฎิบัติงานและการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
โดยผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม เพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2)จากศึกษาพบวาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร
จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชาความสามารถในการปรับตัว มีคาเฉลี่ยในลําดับสุดทาย  ดังนั้น
ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา
จะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการเชน รูปแบบการบริหารงาน
จัดกระบวนการเรียนการสอน การวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการตางๆ ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
เพ่ือบรรลุเปาหมายโรงเรียนโดยโรงเรียนตองมีการ พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนในการดําเนินการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3)จากการ ศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาทซ็อมโบร  จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  ควรใหความสําคัญ
ในดาน ความสามารถในการผลิต ดานความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก ดานความสามารถ ใน
การปรับตัวดานความสามารถในการแกปญหา 

5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
1)ควรศึกษา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
2)ควรศึกษาแนวทางการเสริมสราง ปจจัยการบริหารของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
3)ควรศึกษาปจจัยดาน ลักษณะสภาพแวดลอม ท่ีสงตอประสิทธิผลของ โรงเรี ยน

มัธยมศึกษาในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
4) ควรคึกษาปจจัยการบริหารดานอ่ืน ท่ีสงตอประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
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รายการอางอิง 

 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. (2536). ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของ 

โรงเรียน.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

กนกวรรณ อินทรนอย.  (2553).  กระบวนการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี. 

เกตุฉตรภรณ นาเมืองรักษ.  (2551).  ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนใน
เขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสคร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กษมาพร ทอรเอ้ีอ.(2555).ปจจัยท่ีมีอิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล.หลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จันทรานี สงวนนาน. (2545).ทฤษฎีและแนวทางการปฎิบัติในการบริหารสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: 
 บุคพอยทจํากัด. 
จินตนา สระทองขาว. (2554). ปจจัยองคการท่ีสงตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาระดับ

คณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตกําแพงแสน.หลักสูตรปริญญาครุศาสมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ชาญชัย อาจินสมาจาร.(2545). ทักษะภาวะผูนํา.กรุงเทพฯ: มัลติอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี. 
โชติธัช มีเพียร.  (2557).ปจจัยดานพฤติกรรม และสภาพแวดลอมขององคกรสงผลตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงาน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ณัฐณิชา บัวดี. (2550). ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการตามความคิดเห็นของ

ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสองภาษา.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ถวัลย หงสไทย. (2546). การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาควานเปนผูบริหารมืออาชีพของ  
 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ.  

วิทยานิพนธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ธงชัย สันติวงษ.(2537). การบริหารงานบุคคล.(พิมพครั้งท่ี 7).กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช. 
นิคม กันตะคะนันท. (2548). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

บุญจันทร จันทรเจียม. (2548). การบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.(2544). การบริหารงานวิชาการ.กรุงเทพ: ศูนยหนังสือเสริม. 
เปรมสุรีย เชื่อมทอง. (2536). จิตลักษณะของผูบริหารและสภาวะของกลุมท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน.ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ปรีชา ปญญานฤพล.  (2552).ปจจัยท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4.  หลักสูตรปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. 

ประเสริฐ สมพงษธรรม. (2538). การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดท่ีสัมพันธกับ
ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปติชายตันปติ. (2547).การวิเคราะหปจจัยเชิงระบบท่ีสงผลตอปประสิทธิผลองคการของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน.วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปยะพร ทําบุญ.(2546). การบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ในสถานศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พระมหาเตชินทสิทฺธาภิภู (ผากา).  (2554).  ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลดงเย็น
อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร.หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

มยุรี อนุมานราชธน. (2546). การบริหารโครงการ. เชียงใหม. 
มนทิพย ทรงกิติพิศาล. (2552). ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษาพ้ืนภาคใตของประเทศไทย. ปรัชญดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
รังสิวุฒิ ปาโสม.(2556). การบริหารความขัดแยงกับประสิทธิผลของสถาน ศึกษาในอําเภอ องครักษ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครนายก . (Doctoral dissertation)
สาขาวิชาอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร  เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.   

รุจา รอดเข็ม. (2547).การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล.  

 วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
รุงแกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร. (2536). แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

องคการ. ในประมวลสารชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 
 หนวยท่ี 9-12. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
วิทยา ดานธํารงกูล. (2546). การบริหาร.กรุงเทพ: เธิรดเวฟ เอ็ดดุเคชั่น จํากัด. 
ภารดี อนันตนาวี. (2545). ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. งานนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ภูมิจิต เรืองเดช.  (2544).  ระบบการศึกษาในประเทศกัมพูชา.  บุรีรัมย: คณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏบุรีรัมย. 
สมทรง ชุมรักษ. (2542).การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ของ

ขาราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต.  
สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหารเชิงกลยุทธ.กรุงเทพฯ:บรรณกิจ 
 .(2545).การบริหาร.กรุงเทพฯ: บรรณกิจวิทยานิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สุริศักดิ์แสงจันทร.(2557).ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณจังหวัดภาคใตประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

สุทธิพงศยงคกมล. (2543). การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการสอน.วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เสกสิทธ ปานนูน.(2551).  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี.หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน.ี 

สุริศักดิ์ แสงจันทร และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์.  (2557). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา  
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ  
จังหวัดภาคใต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), 47-57. 

สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปราสาทซ็อมโบร.(2557). สรุปการประเมินผลการศึกษาประจําปศึกษา
2556-2557ฯ.ปราสาทซ็อมโบร วันท่ี 24 ตุลาคม 2557. 

อนัญญา ผมทอง. (2553).ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารคลังขององคการบริหาร        สวน
ตําบลในเขตจังหวัดนครสวรรค. มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยครสวรรค 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2542). รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SchoolBasedManagement). 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   
สํานักนายกรัฐมนตรี. 

อรุณรักธรรม. (2523). การพัฒนาองคการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร:  
ไทยวัฒนาพานิช. 

ยุกตนันท หวานฉํ่า.(2555).การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1.หลักสูตรปริญญาครุศาสต
รมหาบัณฑิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลธัญบุรี. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

ยุษณีย รักซอน. (2543). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 . 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อําภา ปยารมย.  (2549). การศึกษาภาระผูนํากับประสิทธิผล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก. วิทยานิพนธิ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อุบล เพียรพิทักษ. (2548).การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 1.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

Annie, Nut &others.(2004).  Financial Sustainability of the Don BoscoVocational  
Training School.  Phnom Penh: University of Cambodia. 

Caldwell, B.J.&Spinks, J.M. (1990).  The Self–Managing School: administrative Science 
Quarterly London: Tokyo and Francis (Mimeographed). 

Forehand, G.A., &Gilme, B. (1964). Environmental Variation in studies of Organizational 
Behavior. Psychology Bulletion. (61), 361-381. 

Good, A. (1973). Educational Policy and Management: One Field or Two? Educational 
Analysis. 1. 

Likert, R. (1961). New patterns of management.New York: McGraw-Hill. 
Luneburg, Fred. &C. Ornstein, Allan. (1996). Educational Administration: Concepts and 

Practices,  2nded: 348 New York: Wadsworth Publishing Company. 
MoEYS. (2004). POLICY FOR CURRICULUM DEVELOPMENT 2005-2009. Retrieved from 

http://plannipolis.iiep.unesco.org/upload/Cambodia/Cambodia_Policy_ 
 Currriculum_Development_2005-2009.pdf  
 . (2012-2013).Educational Statistic & Indicator. Retrieved from.  
 http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-

law.html.  
 .(n.d.).Educational law,  (2007).Retrieved Fed. 02, 2013, from  
 http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-

law.html. 
_______. (September 2010). Educational Statistic plan 2009-2013. Retrieved Dec. 12, 

2012, from  http://moeys.gov.kh/en/policies--and-strategies/73-polocies/89-
2012-08-22-08-22-12.html.  

Hoy, W. K. &Miskel, C.G. (1991). Educational Administration: Theory–Research–Practice 
4thed. Singapore: McGraw - Hill, Inc.  

 
_______. (2001).Educational Administration: Theory–Research–Practice 6thed.  

New York: McGraw-Hill. 

http://plannipolis.iiep.unesco.org/upload/Cambodia/Cambodia_Policy_
http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-law.html
http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-law.html
http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-law.html
http://moeys.gov.kh/en/policies-and-strategies/92-strategies/97-educatoincal-law.html
http://moeys.gov.kh/en/policies--and-strategies/73-polocies/89-2012-08-22-08-22-12.html
http://moeys.gov.kh/en/policies--and-strategies/73-polocies/89-2012-08-22-08-22-12.html


สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

Hoy, W.K.&C.G.Miskelb. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and 
Practice.  8th ed. New York: McGraw-Hill. 

Likert, Rensis. (1967). the Human Organization.New York: Hall.  MaGraw-Hill Book 
Company Inc. 

_______. (1969). New Pattern of Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall. 

Lunenburg, Fred & C.Ornstein Allan. (1996).Educational Administration: Concept and 
Practice2 ed. (New York: Wadsworth Publishing Company). 

Mott, P.E (1972). The characteristic of effective organization. New York: Harper and 
Row Penning, Johannes M and Paul S, Goodman. (1977). “Tward a 
WorkableFramework “in New Perspectives on Organization Effective. Paul S. 
ed. San Francisco: Jossey Bass. 

Moeun, Meng.  (2003).  Education Projections for Cambodia.;Phnom Penh: Royal 
University of Phnom Penh.  

Royal Government of Cambodia.  (2004). National Strategy: Education for All. Phnom 
Penh: Secretariat of National Committee for Education for All.   

Robbins,S.P. (1991). Organization Theory Structure, Design, and Applications. 
3rded.Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International Inc. 

Runyon, R. P.,& Habber,A (1996).  Furndomentols of behoviorol Stotistics (8 ed). 
Sergiovanni, T.J, (1991).The principalship: A Reflecting Practice Perspective.2 ed. 

(Needham Heights: Allyn and Bacon). 
Sergiovanni, T.J&Carver, F.D. (1980).  The school executive A Theory of administration 

(2P

nd
Ped). New York Haper and Row. 

Steers. Richard. M, (2005).Organizational Effectiveness.Santa Monica. 
Califovnia.Goodyear. 

Steers. RichardM. (1977). Organizational Effectiveness: A Behavioral View.Santa 
Monica, California: Good Year Publishing Company Inc.  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

91 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๔    บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

        ๔กันยายน๒๕๕๘ 
 

เรื่องขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวย นาย Chanly Hong นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอ
ปราสาทซ็อมโบว จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา”ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๔    บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

                            ๔กันยายน๒๕๕๘ 
 

เรื่องขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  ดร.ลินดา นาคโปย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวย นาย Chanly Hong นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอ
ปราสาทซ็อมโบว จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา”ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๔    บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

                            ๔กันยายน๒๕๕๘ 
 

เรื่องขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารยเนติมา พัฒนกุล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวย นาย Chanly Hong นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอ
ปราสาทซ็อมโบว จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา”ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
  

การใหคะแนน ผูเชี่ยวชาญแตละคน ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
ใหคะแนน  +1 เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจคําถามนั้นสอคคลองกับเนื้อหา 
ใหคะแนน   0  เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจคําถามนั้นสอคคลองกับเนื้อหา 
ใหคะแนน   -1 เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจคําถามนั้นไมสอคคลองกับเนื้อหา  

  

สูตร   IOC =  
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

 

 
เม่ือ   IOCแทน   คาคัชมีความสอคคลองระวางขอคําถามกับเนื่อหา  

∑Rแทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็งของผูเชี่ยวชาญ  
N     แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   
เกณฑการตัดสิน  

คา  IOCท่ีคํานวนไดมากกวาหรือเทากับ .05 ขอคําถามนั้นใชได 
คา IOC ท่ีคํานวนไดต่ํากวา .05 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรื่อตองนําไปปรับปรุง 
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ตาราง 20 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองเครื่องมือตามความคิดแห็นของผูเชี่ยวชาญ

ดานปจจัยการบริหารโรงเรียน 
 

 
ขอ 

ปจจัยการบริหาร ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 1. ดานลักษณะขององคการ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

 1.1 มีการจัดทําแผนปฎิบัติการ
ประจําป และโครงการตางๆ
ไดอยางเหมมาะสมชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.2 มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากรรับผิดชอบในการ
ปฎิบัติงานไดเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.3 มีการเปดโอกาสใหบุคลากร 
มีสวนรวมในการวางแผน 
การปฎิบัติงาน  
การตรวจสอบ และ
ประเมินผลเพ่ือนําไป
ปรับปรุง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.4 การใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็น และนําขอแสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนใชในการ
ปรับปรุงองคการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.5 มีการมอบหมายงาน 
ใหบุคลากรปฎิบัติตามความรู
ความสามารถและ 
ความชํานาญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.6 มีการสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ 
ความชํานาญของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.7มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ท่ีนํามาใชในการปฎิบัติงาน
อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.8มีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ และ
ทักษะในการใชเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ปจจัยการบริหาร ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 2. ดานลักษณะสภาพแวดลอม 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

 2.1 การจัดสภาพเวดลอมภายใน
โรงเรียนเอ่ือตอการ
ปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.2 การจัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียนเอ้ือตอการ
ปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.3 ผูบริหารใหการสนับสนุน 
เอาใจใสและอํานวย 
ความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.4 สถานศึกษาและชุมชน
รวมกันสงเสริม ชวยเหลือ 
และสนับสนุนในการ
ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชได 

2.5 สถานศึกษามีการสงเสริม
สิ่งแวดลอมในดานอํานวย
ความสะดวกเอ้ือตอในการ
ปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.6 มีการสงเสริมใหครูใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพและ
สามารถในการปฎิบัติงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.7 การปรับเปลี่ยนวัฒธรรม 
ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ปจจัยการบริหาร ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 3.ดานลักษณะของบุคคล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

 3.1 บุคลากรการรับรูเปาหมาย
ของโรงเรียนอยางถูกตอง
และตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.2 บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีของตนอยาง
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.3 บุคลากร รับรูบทบาทหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.4 เม่ือเกิดปญหาข้ึนภายใน
โรงเรียน บุคลากรมีสวนรวม
ในการแกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.5 การสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรไดปฎิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.6 บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฎิบัติงานท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.7 ผูบริหารมีการจัดสภาพ 
การทํางานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.8 ผูบริหารสงเสรินสนับสนุน 
ใหกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือให
การปฎิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ปจจัยการบริหาร ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 4.ดานนโยบายการบริหารและ

การปฎิบัต ิ
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 4.1 บุคลากรมีสวนรวมกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และ 
เปาหมายของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.2 สถานศึกษามีการจัดทํา
นโยบายวัตถุประสงคและ 
เปาหมายไดอยางเหมาะสม
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.3 สถานศึกษามีกระบวนการ
วางแผนอยางเปนระบบ  
เพ่ือนําแผนไปสูการปฎิบัติ
อยางดี มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.4 ผูบริหารสามารถเปนผูนําใน
การกําหนดทิศทาง 
การทํางานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.5 ผูบริหารสามารถมีการ
ประเมินผลและรายงานผล
การบริหารใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบอยางสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.6 ผูบริหารสามารถกํากับ 
ติดตามและนิเทศ 
การปฎิบัติงานของบุคลากร
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.7 สถานศึกษามีการจัดหาและ
ใชทรัพยากรในการ
ปฎิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.8 บุคลากรมีสวนรวมในการ
จัดหาและใชทรัพยากรในการ
ปฎิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ปจจัยการบริหาร ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 4.ดานนโยบายการบริหารและ

การปฎิบัต ิ
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 4.9 ผูบริหารมีการแจงขอมูล

ขาวสารตางๆท่ีเปนประโยชนให
บุคลากรท่ีถูกตองตรงกันนําไปสู
ปฎิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
ตาราง21 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองเครื่องมือตามความคิดแห็นของผูเชี่ยวชาญ  

ดานประสิทธิผลของโรงเรียน  
 

 
ขอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 1. ดานความสามารถ 

ในการผลิต 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 1.1พฤติกรรมของนักเรียนและผล

การเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

1.2 นักเรียนเขาคึกษาตอไดเปน
จํานวนมากสูงสุดของ
สถานศึกษาเปนท่ีนาพอใจ 

+1 +1 +1 +1  5 1 ใชได 

1.3 สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรและพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการและ
ความสามารถของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

1.4 สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหมๆท่ีใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1  5 1 ใชได 

1.5 สถานศึกษามีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหอยูใหระดับท่ี
สูงข้ึน 

+1 +1 +1 +1  5 1 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 2. ดานความสามารถพัฒนา

ทัศนคติทางบวก 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 2.1 ผูบริหารและครูตั้งใจอบรม

สั่งสอนนักเรียนใหเปนคนท่ีมี
ลักษณะท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

 2.2 นักเรียนมีความรู 
ความสามารถและทักษะท่ี
จําเปนในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2.3 นักเรียนปฎิบัติตนอยูใน
ระเบียบวินัยของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2.4 นักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2.5 นักเรียนรูจักประหยัด รูจัก
รักษาและเห็นถึงคุณคาของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 3. ดานความสามารถ 

ในการปรับตัว 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 3.1 ผูบริหารและครูนํา

นวัตกรรมหรื่อเทศโนโลยี
ใหมๆท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานศึกษา 
ใชปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.2 ผูบริหารและครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสังคมและสภาพแวดลอม
ในทองถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.3 ผูบริหารและครูยอมรับ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
การดําเนินงานตางๆเพ่ือให
เกิดความเหมาะสมกับ 
สถานศึกษาและสังคม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

3.4 สถานศึกษามีการวางแผน
กลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับ
ดําเนินงานและความ
เหมาะสมของผูเก่ียวของ 
ทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3.5 สถานศึกษาพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รวม คา 

IOC 
ผลท่ี 
ได 4. ดานความสามารถ 

ในการแกปญหา 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
 4.1 ผูบริหารสามารถให

คําปรึกษาและแกปญหา 
การปฎิบัติงานของครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.2 ผูบริหารและครูสามารถ
แกไขสถานการณฉุกเฉินหรือ
ปญหาเฉพาะหนา 
ในสถานศึกษาได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.3 ผูบริหารและครู 
มีความสามารถในการ
ประสานความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.4 ผูบริหาร และครูรับรูถึง
ปญหาตางๆ ของสถานศึกษา
ท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกันแกไข
ปญหาเหลานั้นจนสําเร็จ
ลุลวงไปได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.5 ผูบริหารมีความยืดหยุนเพ่ือ
รักษาผลประโยชนหรือ
เปาหมายของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4.6 ผูบริหารและครูดําเนินงานได
บรรลุวัตถุประสงคของ 
สถานศึกษาอยางราบรื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ 

ปราสาทซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 
 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะหหาขอสรุปท่ีเปนจริงเก่ียวกับ
ปจจัยการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาท่ีปจจุบัน ผูวิจัยขอรับรองวาจะนําคําตอบของทานไปใชในการศึกษาวิจัย การวิเคราะห
ขอมูลตางๆ จะทําในภาพรวม จึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน และขอชี้แจงแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร และครูของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ ปราสาท
ซ็อมโบร จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

3. เพ่ือความถูกตองและความสมบูรณของการวิเคราะหขอมูล โปรดตอบแบบสอบถาม
ใหครบทุกขอ ท้ังสามตอน 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้  
 

        
Channly Hong  

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร 
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ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจงโปรดการเครื่องหมายลงในหนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
 
 1. ตําแหนงหนาท่ี  

   �ผูบริหาร ครู 

 
 2. เพศ 
    ชาย หญิง 
  
 3 . ระดับการศึกษา 

    ปริญญาโท� ปริญญาตรี 

    อนุปริญญา� อ่ืนๆ (ระบุ).................................................  

 
 4 . ประสบการณในการทํางาน 
   1 – 5ป6 - 10ป 
   11 - 15ปมากกวา 15ป 
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ตอนที่ 2แบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยการบริหารของโรงเรียนมี  4 ดานไดแก 1) ดานลักษณะของ
องคการ 2) ดาน ลักษณะสภาพแวดลอม 3) ดาน ลักษณะ ของ บุคคล 4) ดานนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ 

 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของ ปจจัย การ

บริหารโรงเรียนท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดโดยพิจารณาดังนี้ 
 

ระดับท่ี 5  หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับท่ี 4  หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
ระดับท่ี 3  หมายถึง ปจจัยการบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี 2  หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
ระดับท่ี 1  หมายถึง ปจจัยการบริหารของโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอ 
 

ปจจัยการบริหารโรงเรียน 
ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
      1. ดานลักษณะขององคกร 
 1.1 มีการจัดทําแผนปฎิบัติการประจําป และ

โครงการตางๆไดอยางเหมมาะสมชัดเจน 
     

1.2 มีการมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ
ในการปฎิบัติงานไดเหมาะสม 

     

1.3 มีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
ในการวางแผน การปฎิบัติงาน  
การตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือนําไป
ปรับปรุง 

     

1.4 การใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น และนํา
ขอแสนอแนะท่ีเปนประโยชนใชในการ
ปรับปรุงองคการ 

     

1.5 มีการมอบหมายงานใหบุคลากรปฎิบัติตาม
ความรูความสามารถและความชํานาญ 

     

1.6 มีการสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถความชํานาญของบุคลากร 

     

1.7มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีนํานาใชในการ
ปฎิบัติงานอยาเหมาะสม 
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ขอ 

 
ปจจัยการบริหารโรงเรียน 

ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
      2. ดานลักษณะสภาพแวดลอม 
 2.1 การจัดสภาพเวดลอมภายในโรงเรียนเอ้ือตอ

การปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
     

 2.2 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือตอ
การปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

 2.3 ผูบริหารใหการสนับสนุนเอาใจใสและ
อํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานได
อยางเหมาะสม 

     

 2.4 สถานศึกษาและชุมชนรวมกันสงเสริม 
ชวยเหลือ และสนับสนุนในการปฎิบัติงาน
ใหมีประสิทธภาพ 

     

 2.5 สถานศึกษามีการสงเสริมสิ่งแวดลอม 
ในดานอํานวยความสะดวกเอ้ือตอในการ
ปฎิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

 2.6 มีการสงเสริมใหครูใหมีความกาวหนา 
ในวิชาชีพและสามารถในการปฎิบัติงาน  

     

 2.7 การปรับเปลี่ยนวัฒธรรมใหสอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน 

     

 3. ดานลักษณะของบุคคล      
 3.1 บุคลากรการรับรูเปาหมายของโรงเรียน

อยางถูกตองและตรงกัน 
     

 3.2 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตนอยางชัดเจน 

     

 3.3 บุคลากรรับรูบทบาทหนาท่ี  
ความรับผิดชอบของตอนเอง 

     

 3.4 เม่ือเกิดปญหาข้ึนภายในโรงเรียน บุคลากร
มีสวนรวมในการแกปญหา 

     

 3.5 การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรได
ปฎิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

     

 3.6 บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานท่ี
กําหนด 

     

 3.7 ผูบริหารมีการจัดสภาพการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 
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ขอ 

 
ปจจัยการบริหารโรงเรียน 

ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 3.8 ผูบริหารสงเสรินสนับสนุนใหกําลังใจแก

บุคลากรเพ่ือใหการปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
     

 4. ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัต ิ      
 4.1 บุคลากรมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาหนายของสถานศึกษา 
     

 4.2 สถามศึกษามีการจัดทํานโยบายวัตถุประสงค
และเปาหนายไดอยางเหมาะสมชัดเจน 

     

 4.3 สถานศึกษามีกระบวนการวางแผนอยางเปน
ระบบ เพ่ือนําแผนไปสูการปฎิบัติอยางดี  
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

     

 4.4 ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการกําหนด 
ทิศทางการทํางานของสถานศึกษา 

     

 4.5 ผูบริหารสามารถมีการประเมินผลและ
รายงานผลการบริหารใหผูท่ีเก่ียวของทราบ
อยางสมํ่าเสมอ 

     

 4.6 ผูบริหารสามารถกํากับ ติดตามและนิเทศ
การปฎิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 4.7 สถานศึกษามีการจัดหาและใชทรัพยากร 
ในการปฎิบัติงาน 

     

 4.8 บุคลากรมีสวนรวมในการจัดหาและใช
ทรัพยากรในการปฎิบัติงาน 

     

 4.9 ผูบริหารมีการแจงขอมูลขาวสารตางๆท่ีเปน
ประโยชนใหบุคลากรท่ีถูกตองตรงกันนําไปสู
ปฎิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ดานไดแก 1) ความสามารถ ใน
การผลิต 2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก3) ความสามารถในการปรับตัว  4) 
ความสามารถในการแกปญหา 

 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองสภาพปจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงคของประสิทธิผล
ของโรงเรียน ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดยพิจารณา ดังนี้ 

ระดับท่ี 5  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับท่ี 4  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
ระดับท่ี 3  หมายถึงประสิทธิผลของ โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี 2  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
ระดับท่ี 1  หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
 
ขอ 

 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ความสามารถในการผลิต 
 1.1 พฤติกรรมของนักเรียนและผลการเรียน 

การสอนของสถานศึกษามีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

     

1.2 นักเรียนเขาคึกษาตอไดเปนจํานวนมาก
สูงสุดของสถานศึกษาเปนท่ีนาพอใจ 

     

1.3 สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรและพัฒนา
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
และความสามารถของผูเรียน 

     

1.4 สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนใหมๆท่ีใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูอยางสมํ่าเสนอและตอเนื่อง 

     

1.5 สถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนใหอยูใหระดับ 
ท่ีสูงข้ึน 
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ขอ 

 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2. ความสานมารถพัฒนาทัศนคติทางบวก 
 2.1 ผูบริหารและครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน

ใหเปนคนท่ีมีลักษณะท่ีดี 
     

2.2 นักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะ
ท่ีจําเปนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

     

2.3 นักเรียนปฎิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา 

     

2.4 นักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

     

2.5 นักเรียนรูจักประหยัด รูจักรักษาและเห็นถึง
คุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

     

3. ความสามารถในการปรับตัว 
 3.1 ผูบริหารและครูนํานวัตกรรมหรื่อเทศโนโลยี

ใหมๆท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานศึกษาใชปรับปรุงพัฒนาการเรียน 
การสอน 

     

3.2 ผูบริหารและครูสามารถจัดกระบวน 
การเรียนการสอนใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับ สังคมและสภาพแวดลอม 
ในทองถ่ิน 

     

3.3 ผูบริหารและครูยอมรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานตางๆเพ่ือให
เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษาและ
สังคม 

     

3.4 สถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธเพ่ือให
สอดคลองกับดําเนินงานและ 
ความเหมาะสมของผูเกียวของทุกฝาย 

     

3.5 สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน 
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ขอ 

 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความคิดแห็นในการประเมิน 

5 4 3 2 1 
4. ความสามารถในการแกปญหา 
 4.1 ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกปญหา

การปฎิบัติงานของครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนได 

     

4.2 ผูบริหารและครูสามารถแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินหรือปญหาเฉพาะหนาในสถานศึกษา
ได 

     

4.3 ผูบริหารและครูมีความสามารถในการ
ประสานความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษาได 

     

4.4 ผูบริหาร และครูรับรูถึงปญหาตางๆ ของ
สถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกันแกไข
ปญหาเหลานั้นจนสําเร็จลุลวงไปได 

     

4.5 ผูบริหารมีความยืดหยุนเพ่ือรักษา
ผลประโยชนหรือเปาหมายของสถานศึกษา 

     

4.6ผูบริหารและครูดําเนินงานไดบรรลุ 
วัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางราบรื่น 
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ក្រមងសំនួង្្រម្ប ណៈ្រម្មំងមិងក�កមាំ ់
ង�ីិសាីកត� ួ្រម្ មប់្្ំងែ់ងា្ េ�េ្ើ្ រងងែ�់ាាំពៃេួាំរារងងកម 

 
ខ��សបែេទេ ឈ ហុម ចំម្ ីជំងងសងស ងិ កមិំុរណុងស�កេែង្រម្មិរម ងួាំររ�ៃែម្ 

ិរម ងួពក្�ៃែម្RajabhatRajanagarindra។ រច��រ្ំងខ��សបែកសាុមងួេងួំងេកិររែរប�រមួងងកម េ្រ្រមំរែ“កត� ួ្រម្មប់្្ំងែ់ងា េ្�

េ្ើ្រងងែ់�ាាំពៃេួាំរារងងកមកង�ម្ង�ក្បពែងសររ”ួ ។  
ខ��សបែងររួិំុរអ ស ងួ�ំេា្េ�ៃ់ល្ ំសារដួរងមេៃក្បិងក្បកង�មួអនរសេាក 

ាស៌្ ំប់្្ំេាកង�មក្រមងសំនួេំឈ។ ាស៌្ ំប់្ែែន្បំាីក្រមងសំនួេំឈខ��សបែំ�មក 
េ�េ្រើ្បងមេ់ើរ្ីបង្មួក្រងងែ់�ា ំងមឧរង�កង�មួិំុ�ស�្រាំ់្រម្មប្ំួុែ់ពង� 
ួរងម�ៃែម្កសាមមេ ើ់ឈ្។ ាស៌្ំប់្ែែន្បំាីេៃក្ប-ិងក្បំ �ម្សប�កេ�ងួុរ �ៃ�   ំងមងួេងួចរ្កង�មំងេកិររែួរងមខ��សបែ ។ េទេ ឈួរងមេៃក្ប ិងក្បប់្បំ្�្មា

ស៌្ំំ�មរងំ្សប�បំ 
្សា្្មេោើ។ 

ខ��សបែងររបមដមិសណួុណ ណុ ម្ជ្េ្ជចសេ�ឈេៃក្ប-ិងក្បប់្បំអនងហួ 
កង�មួរសេាកំរ�ាស៌្ំេ្សមេ កង�មក្រមងសំនួេំឈ។ 

 
ប្ងកែ១ី៖ ាស៌្ំន ្មខដ់  ំ

១. សននែ ី  ណៈ្រម្ ម ្ប 

  េ្សម(ររ� កម)…………  

    

 

២. េភែ  ្រ�ង  ្ងី 

 

៣. ក្រងស�រ្ារ ៌ រ ៃួរអ រ្សជំមខង់ម រ ៃួរអ រ្ស 

រ ៃួរអ រ្សួម  េ្សម(ររ� កម)………… 

 

៤. រែាងេពាំលកង�ម�ៃងិរម ងួ ១-៥ឆង ស  ៦-១០ឆង ស 

១១-១៥ឆង ស  េ្ចើំជម១៥ឆង ស 

 
ប្ងកែ២ី៖ កត� ួ្រម្ មពៃេួា  ំ
ងរររងងរអ  √ កង�មតាម្ងរតរួ្មេកើកួរងមេៃក្ប-ិងក្បេេេ្រើ្បងម 
្កខិណុ់រច�មេ្រេំឈ៖ 
 ១ ្ំំិ រងំ្ម្ ងរ ណុ ម�ដ សម 
 ២ ្ំំិ រងំ្ម្ងរ 
 ៣ ្ំំិ គេ ំេុរ្ម 
 ៤ ្ំំិ ្ម្ងរ 
 ៥ ្ំំិ ្ម្ងរ ណុ ម�ដ សម 
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្.ួ កត� ួ្រម្ មពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

 ១.ប្ងក្កិណឈាំពៃេួា  ំ

 ១.១ ួេួារចសប្ំួិំុ�ស�ំងមសេាមួេ្សមេបំ្ស�រ្សប�ចនងមៃងម      

១.២្ំួកសណសម្រ្ម�ួៈកងច�រុ�្ងកែែន្ខុង្សប�កង�មួិំុ�ស�ួាួបំ្ស�រ្សប�។      

១.៣្ំួ្�្មងរុ�្ងក្ំួចរ្ នួរកង�មប្ំួណលិំុ�ស�ួាួួ្ស់សាងំងសំងមរសសា្េ់ើរ្ីបំួ ងួកចសេ ងួ  ំ      

១.៤រុ�្ងករេប�ករសងេុរ្ំងមបណនសិ្ីប់្្ំ្រេុអំលេ្រើង្្រមិភង�្រំលពៃេួាំ។      

១.៥្ំួ្រ្ម�ួៈកងច�រុ�្ងកិំ�ុស�ំលេ�តរចសេំឈ់�មងរសំ�ាំងម�ារុងំ្រងា ់      

១.៦រ�្ងក្ំចសេំឈ់�មងរសំ�ាំងម�ារុងំ្រងា់កង�មួេា្ើ ួ      

១.៧្ំួិភង�្ភំលរេច�ក�ៃែមប់្នសរកេ្រើកង�មួិំុ�ស�ួា  ួ      

១.៨្ំួិភង�្រំលរុ�្ងក្ំចសេំឈ់�មងរសំ�ាំងមអសនកកង�មួេ្រើរេច�ក�ៃែម      
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្.ួ កត� ួ្រម្ មពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

២. ប្ងក្កិណឈាំរួៃពំ  ំ

 ២.១្ំួេួារចសរ ៃួពំំកង�មពៃេួាំ្�្ម្្្រេុអំលកង�មួិំុ�ស�ួាួបំងរួរ      

២.២្ំួរេមរើសរ ៃួុងកង�មពៃេួាំំងមរំនរមេា្ើួ្�្ម្រេុអំលកង�មួិំុ�ស�ួាួបំងរួរ      

២.៣ណឈ្រម្ ម្ំួកចងស�ែុកេកមំងម្�្ម�ាា្ង់្កង�មួិំ�ុស�ួា ួ      

២.៤ពៃេួាំំងមងហរំល្ំួចរ្ នួរេ្ើកងន់អនឧរសំរជំ ងមគស្ែកង�មួិំុ�ស�ំលួាួុណ�ា      

២.៥ពៃេួាំ្ំងុខ្្�ាំងមេងរករេប្សមេ្�្ម្បំងមរុ�្ងកកង�មងៃេួាំបំងរួរ      

២.៦ពៃេួាំ្ំួេ្ើកងន់្ប្ំ�ា ងួកចសេ ងួំកង�មពអីាំងមពចិំ�ុស�ំលួា ួ      

២.៧ួដ ងមរ�បួ�រ្ារល្ងរជរនេគ្េួួរងមពៃេួា  ំ      

២.៨រ�្ងកបំាង�កមួគង េ់ើរ្ីួក់សេណឈ្ពររជ ួរងមពៃេួាំ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

117 

 

្.ួ កត� ួ្រម្ មពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៣. ប្ងក្កិណឈាំរ�្ ងក 

 ៣.១ួែែន្់�ម្ងេគ្េួួរងមពៃេួាំ ណុ ម្ស�រ្សប�      

៣.២្ំចសេំឈ់�ម្មាីសននែីួរងមខដ់ំចនងមៃងម      

៣.៣ួែែន្់�មាីសននែីំងមេគ្េួកង�មួែែន្ខុង្សប�ួាួួរងមខដប  ំ      

៣.៤េា្្ំររជ េកើសេោើមកង�មពៃេួាំរុ�្ងក្ំួចរ្ នួរកង�មួេេឈ្ពររជ      

៣.៥ួេ្ើកងន់គស្ែរុ�្ងកបំិំុ�ស�ំលួាួតរសននែីេ់ើរ្ីេ់ើរ្ីេីដើសរេ�ំ�ម�សំ�រសណមំងមុណសារដួរងមពៃេួា  ំ      

៣.៦រ�្ ងក្ំែ�កចងស�កង�មួិំុ�ស�ួាួប់្បំកសណសម      

៣.៧ណឈ្រម្ ម្ំ្កិខណុួាួេពបំងរួរ      

៣.៨ណឈ្រម្មេ្ើកងន់គស្ែ្�្មកសៃសមចងស�់ ្មរុ�្ងកេ់ើរ្ីិំុ�ស�ំលួាួបំងេ្រច 
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្.ួ កត� ួ្រម្ មពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៤. ប្ងកំេុបំងមួិំុ�ស� 

 ៤.១រុ�្ងក្ំួចរ្ នួរកសណសមែងសំឈ�ៃងេរងកករេំងមេគ្េួួរងមពៃេួា  ំ      

៤.២ពៃេួាំបំេួារចសេា្ើំេុប�សំ�រសណមំងមេគ្េួបំ ណុ ម្ស�រ្សប�      

៤.៣ពៃេួាំបំេួារចសប្ំួំងមនសប្ំួេ�ិំុ�ស�ំលួាួបំ្ន្ំុណ�ាេ�តរ�សំ�រសណមំងមេគ្េួបំកសណសម      

៤.៤ណឈ្រម្មជិងកបណនសកង�មួកសណសមែងងេួកង�មួេា្ើួាួួរងមពៃេួា  ំ      

៤.៥ណឈ្រម្មមរសារដំងមាួណលងរែ់ង្្កង�មួ្រម្មមេពិងកប់្ឈកមែមមបំ់�ម ណុ មចនងមៃងម      

៤.៦ណឈ្រម្មមពច់�មនសតរេំំងមសសួមមែងងួិំុ�ស�ំលួាួួរងមរុ�្ងកេ់ើរ្ីែែន្បំុណ�ាំងម្រងងែ់�ា      

៤.៧ពៃេួាំ្ំួបង្មួកាំមំងសារមអន់្មកង�មួិំុ�សំំលួា ួ      

៤.៨រុ�្ងក្ំួចរ្ នួរកង�មួបង្មួកាំមំំងមួេ្រើាំមំកង�មួិំុ�ស�ំលួា ួ      

៤.៩ណឈ្រម្ម្ំ្�្មាសល្ំេ្សមេប់្ជ្រេុអំលរុ�្ងកបំ្ស�រ្សប�នសេ�ិំុ�ស�ួាួេពងេ្រចេគ្េួួរងមពៃ

េួាំ 
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ប្ងកែ៣ី៖ ្រងងែ�់ាាំពៃេួា  ំ
ងរររងងរអ  √ កង�មតាម្ងរតរួ្មេកើកួរងមេៃក្ប ិងក្បេេេ្រើ្បងម្កិខណុ់រច�មេ្រេំឈ៖ 
 ១ ្ំំិ រងំ ្ម្ ងរ ណុ ម�ដ សម 
 ២ ្ំំិ រងំ្ម្ងរ 
 ៣ ្ំំិ គេ ំេុរ្ម 
 ៤ ្ំំិ ្ម្ងរ 
 ៥ ្ំំិ ្ម្ងរ ណុ ម�ដ សម 

 

្.ួ ្រងងែ�់ាាំពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

១. ប្ងកងរសំ�ាកង�មួ្្ងស 

 ១.១ណៈ្រម្ មេាកចងស� �ំមងករេ�ាួរងមងងងស ងំមួេួាំួរេ្មនំួរងមពៃេួាំ      

 ១.២ួចរ្េួាំួរងមងងងសកង�មកសួៃសខ់ងមរស្ុសួរងមពៃេួាំកង�មកសួៃសនជែីេាកចងស�      

 
១.៣ពៃេួាំ្ំួិភង�្ភ លំងស�ួៈួរេ្មនំមេីេប់្េ្រើកង�មងករេ�ាាំួរេ្មនំ      

 
១.៥ពៃេួាំ្ំួេួារចសករេ�ៃាីងងកម ងំមិភង�្ភ លំ្ងរជរនររជ េងចក�ី្សប�ួ ងំមងរសំ�ាួរងមងងងស      

 
១.៥ពៃេួាំ្ំួិភង�្ភ លំងរែ់ង្ ្ាំួេួាំួរងមងងងសកង�មកសួៃសខ់ងមេោើម      
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្.ួ ្រងងែ�់ាាំពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

២. ប្ងកងរសំ�ាកង�មួិភង�្ភំលិ ករ្កងួៃុ�ៃអ�្  ំ

 ២.១ណៈ្រម្ មម ងំម្បតសមចងស�ិរមួងរេ្មនំងងងស�ជរំុងស្ន ប់្្ំ្កិណៈងរ្ស�ង្ន      

 ២.២ងងងស្ំចសេំឈ �់ម ្ំងរសំង�ា ងំមអសនកប់្ចសបចមកង�មួបង្មួកចសេំឈ �់ម      

 
២.៣ងងងសិំុ�ស�ខដ់ំកង�មួេគួា�ៃ ួរងមពៃេួាំ      

 
២.៤ងងងសជ ងិកប់្្ំណារុចួៃុារុ ងំមណសារដប់្ចមមបំ      

 
២.៥ងងងស្ំរសួុម្រសងួកម ងំម្ម់ �ម សិាីណងរ្ស�ងាីាំមំប់្្ំ      

៣. ប្ងកងរស�ំាកង�មងសួរងសួន  ្

 ៣.១ណៈ្រម្ម ងំម្បបំនសរេច�ក�ៃែមមេីេប់្ងរួរ ងំម្ងរជរនួិរមួងេ្រើកង�មួបកស្រប�ិភង�្ភ លំួេួាំ ងំម

រេ្មនំ 
     

 ៣.២ណៈ្រម្ ម ងំម្បពចេួារចស�ៃាីព្ងីួេួាំ ងំមរេ្មនំ�បំងរួរ្ងរជរនងម�រ ងំមរួៃពំំកង�មសសរ មំ      

 

 

៣.៣ណៈ្រម្ ម ងំម្បែែន្ួបកស្រប� ងំមដ ងមរ�បួកង�ម ស់េណើួេ្សមេេ ើ់រ្ីេព្សប� ងំមពំំ�ាងងកម ងំមងម�រ      

 ៣.៤ពៃេួាំ្ំប្ំួុែ់ព្ងី េ ើ់រ្ី�្ងរជរន ស់េណើួួ ួាួ ងំម្ងរជរន ងិកប់្�កមាំ់្រមប ង្ក      

 ៣.៥ពៃេួាំ ្ំិភង�្ភ លំពគងងកម ងំមរួៃពំំ�មកង�មពៃេួាំ �្្ ម្្្រេុអ លំកង�មងងកមួរងមងងងស      
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្.ួ ្រងងែ�់ាាំពៃេួា  ំ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៤. ប្ងកងរសំ�ាកង�មួេេឈ្ពររជ 

 ៤.១ណៈ្រម្ ម្ំួាង�កម ងំមេេឈ្ពររជ  ិំុ�ស� លំួាួួរងម្ប ងំមរុ�្ងក�មកង�មពៃេួាំបំ      

 ៤.២ណៈ្រម្ ម ងំម្បពចេេឈ្ពពំំ�ា្ំពង ងំ ឫររជ ចសេ�ឈរុខកង�មពៃេួាំបំ      

 
៤.៣ណៈ្រម្ ម ងំម្បពចង្ររង្រ់្ ងំម្រឆសមិី្ប់្េកើសេោើមកង�មពៃេួាំ      

 
៤.៤ណៈ្រម្ ម្ប ងំមរុ�្ងកែែន្ព� ្មររជ េ្សមេួរងមពៃេួាំប់្េកើសេោើម ងំមួនរគង េេឈ្ពររជ       

 
៤.៥ណៈ្រម្ ម្ំ�ារសមបរំេ ើ់រ្ីួកម្្្រេុអ លំ ងំមេគ្េួួរងមពៃេួាំ      

 
៤.៦ណៈ្រម្ ម ងំម្បិំ�ុស�ំលួាួបំងសេួច�សំ�រសណមួរងមពៃេួាំ      

 

៤.េុរ្មរបំំរ 
្រងងំេរើេៃក្ប-ិងក្បងស្ំេុរ្មរបំំរងររងួេងរេាកង�មរនន សម�មេ្រេំឈ៖ 

 

…………………………………………………………………………………………
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