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บทคัดย่อ 
 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 2) เ พ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครูผู้สอนในสถานศึกษา จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
3) ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) ปัจจัยด้านบริหารด้านนโยบายและการปฏิบัติ ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม  

ด้านลักษณะบุคคล และด้านลักษณะองค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 76.70  

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
y´ = 1.261+.205X3 + .226X2 + .172X4  + .113X1  

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z´y=.336X3+.290X2 + .253X4+.112X1 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study: 1) administrative factors of schools 

under the Office of Saraburi Primary Education Service-Area 2, 2) effectiveness of schools 
under the Office of Saraburi Primary Education Service-Area 2, 3) the relationship between 
administrative factors and effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary 
Education Service-Area 2, and 4) administrative factors affecting the effectiveness of 
schools under the office of Saraburi Primary Educational Service-Area 2. The sample was 
comprised of 302 teachers in the schools. The tool used for data collection was a rating 
scale questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson Product Moment Correlation Cofficient, and stepwise multiple 
regression analysis. 

The results of the study were as follows: 
1) Administrative factors of schools under the Office of Saraburi Primary 

Education Service-Area 2, as a whole, and as individual aspects, were at a high level. 
2) The effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary 

Education Service-Area 2, as a whole, and as individual aspects, were at a high level. 
3) There was a positive relationship, at the .05 level of statistical 

significance, between administrative factors and the effectiveness of schools under the 
Office of Saraburi Primary Education Service-Area 2. 

4) Administrative factors on policies and practices, in the aspects of 
environment characteristics, personal characteristics, and organizational characteristics, 
could predict the effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary Education 
Service-Area 2 at the prediction power level of 76.70%. 

The multiple regression equation could be written in the form of raw scores as follows:   
y´ = 1.261+.205X3 + .226X2 + .172X4  + .113X1  

and it could be written in the form of standardized scores as follows: 
Z´y=.336X3+.290X2 + .253X4+.112X1 

 
Keywords: administrative factor, effectiveness of school, primary education. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความเมตตากรุณายิ่งจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ทุกขั้นตอน 
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น  ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความกรุณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้ค าแนะน าจนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจ  
จนสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทุกท่านส าหรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยติดต่อประสานกับสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ และที่ส าคัญที่สุด
ขอขอบคุณผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และอ านวยความสะดวก 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยและขอขอบคุณบุคคลท่านอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ผู้วิจัยในทุกด้าน  

คุณค่าและคุณประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ที่บังเกิดแด่ผู้สนใจศึกษา ผู้วิจัยขอมอบบูชา 
พระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัย
ในครั้งนี้จนเป็นผลส าเร็จ  
  

 
   ทิพวรรณ  ส าเภาแก้ว 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดหลักการส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเพ่ือให้คนไทย
ทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา  คือ การจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาที่จะสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพโดยให้สังคม
ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้
อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิต และสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง และพ่ึงกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ดังนั้น ในการด าเนินการ จัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต้น
จึงจ าเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนอย่างมั่นคง จริงจังในทุกๆ ด้าน ตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาและได้บัญญัติไว้
ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่มีอิสระมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน เพื่อให้
การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 32)  

จากข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา
ด้านต่างๆ ปฏิรูประบบการบริหารงานโดยเน้นการปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา
ปฏิรูปครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและเน้นการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพและการพัฒนาครูประจ าการ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2552, หน้า 38) ได้กล่าวว่า ปัญหา
ที่เป็นเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษาในด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีปัญหาการขาดเอกภาพ
ในการบริการจัดการทั้งด้านนโยบายด้านการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรและด้านมาตรฐานการศึกษา
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและโดยที่การบริหารการศึกษาของประเทศ 
ในปัจจุบันและอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้ผู้บริหารการศึกษา ในฐานะผู้น า
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ทางการศึกษาทุกระดับต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาแนวคิดวิธีปฏิบัติพฤติกรรมบุคลิกภาพ 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ปัจจุบันประเทศไทย มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของประชากรอย่างรวดเร็ว และ
ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน เพราะระบบเศรษฐกิจโลก เป็นระบบเศรษฐกิจ 
บนฐานความรู้ ราคาสินค้าและบริการต้องลดลง แต่คุณภาพดีขึ้น รวมทั้งมีความร่วมมือเป็นบรรษัท
ข้ามชาติ (multinational corporation) มากข้ึนประชาสังคมมีความเข้มแข็งเป็นยุคของอุปกรณ์และ
เครื่องมือดิจิตอล ท าให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือการตัดสินใจ และมีการวางแผนร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนา ศักยภาพของประชากรในประเทศ ดังนั้นการบริหารบ้านเมืองในยุคใหม่ ซึ่งรวมถึง
การบริการจัดการศึกษาด้วย จึงเน้นให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาท จากการด าเนินการเอง มาเป็น
ฝ่ายส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก าลังเร่งด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษา สร้างชาติ สร้างคน
และสร้างงาน เน้นคุณภาพประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการทุกประเภท และ
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษา 
ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน (ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 1-2) 

การบริหารสถานศึกษาปัจจุบันต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 50 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557, หน้า 18) ซึ่งเป็นการก าหนดให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเน้นประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารงานผู้บริหารครูผู้สอนบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจในอ านาจอย่างจริงจังโดยมีองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในเรื่องนี้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) มีฐานะเป็นนิติบุคคลการก าหนดให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิผลสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิผลนั้นต้องใช้ปัจจัยการบริหารหลายอย่าง ดังที่
กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 168) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออก ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา ดังที่ นิวัตน์ น้อยมณี (2553, หน้า 17) 
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน มีคุณภาพมีความมุ่งมั่นจิตใจอยู่กับโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบรู้จักโรงเรียน 
และชุมชนของตนเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน มั่นใจได้ว่าสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องน าปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษามาใช้ดังที่ 
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วีระยุทธ ชาตะกาญจนี (2555, หน้า 29) กล่าวว่า ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษา 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งได้แก่ วิธีการ  

แนวทางการปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้องค์การสามารถบรรลุตามจุดมุ่ งหมาย และวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยบริหาร
การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
แม้ว่าจะประสบปัญหาการบริหารงานจัดการและปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด
ซึ่ งปัญหาในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ทั้งสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาด
การบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, 
หน้า 2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายให้มีการกระจายอ านาจ
โดยต้องอาศัยความสามารถจากผู้ร่วมงาน ซึ่งได้แก่ ครู และบุคลากรในโรงเรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานสถานศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับรู้มีส่วนร่วมและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ เน้น
ในด้านคุณภาพประสิทธิผลและความเสมอภาคอย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุง
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดการ  
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษา
มีประสิทธิผลโดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญที่ต้องใช้กระบวนการบริหาร
และวางแผนเพื่อส่งเสริมจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง โดยน าปัจจัยการบริหาร
ด้านต่างๆ มาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป 

จากปัญหาการจัดการศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การที่จะพิจารณาว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลดี
หรือไม่นั้น มีตัวบ่งชี้ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สามารถประเมินได้ว่า
โรงเรียนดังกล่าว มีประสิทธิผลสูงต่ าตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ ในขณะที่ มอทท์ (Mott, 1972, p. 373; 
citing Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ได้แสดงความเห็นว่า การที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผล
เพียงใดนั้น พิจารณาได้จากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
ความสามารถในการพัฒนานักเรียน ให้มีเจตคติในทางบวกความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อน าข้อมูลจากผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
การบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดค าถามในการวิจัย ดังนี้ 
1.2.1 ปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 อยู่ในระดับใด 
1.2.3 ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างไร 
1.2.4 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 
1.3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
1.3.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
1.4.2 ปัจจัยการบริหารอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้ปัจจัยการบริหารตามแนวคิดของ สเตียรส์ 
(Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, หน้า 195-198) ซึ่งได้เสนอ
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ จ าแนกเป็น  4 ด้าน คือ ปัจจัย
ลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และ
ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาผู้วิจัยได้ยึดตามกรอบแนวความคิดของ มอทท์ (Mott, 1972, 
p. 373; citing Hoy &Miskel, 2001, p. 305) ได้จ าแนกประสิทธิผล ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

1.5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,416 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ านวน 302 คน ก าหนดสัดส่วนโดยค านวณ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ จ าแนกตามอ าเภอจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random 
sampling) 

1.5.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

(1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
(2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 
(3) ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ 
(4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 
(1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
(2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก   
(3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
(4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1.6.1 ปัจจัยการบริหารตามแนวคิดของ สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 195-198) ซึ่งได้เสนอปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะ
ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ 

1.6.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาผู้วิจัยได้ยึดตามกรอบแนวความคิดของ มอทท์ (Mott, 
1972, p. 373; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ได้จ าแนกประสิทธิผล ออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาสามารถได้ดังภาพประกอบ 
ดังนี้ 

 
 
 

 
 

1. ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
 
2. ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 
 
3. ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ 
 
4. ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน 
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

2 . ด้ านความสามารถ ในการพั ฒ น า
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  

3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษา 

4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยการบริหาร 

จ าแนกเป็น 4 ปัจจัย 
 

ตัวแปรตำม 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถแปลความหมายค าศัพท์ส าคัญในการวิจัย เรื่อง ปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ได้สอดคล้องกันผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.7.1 ปัจจัยการบริหาร หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ในการวิจัยครั้งนี้ปัจจัยการบริหาร
ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคล
ในองค์การและปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีรายละเอียดของค านิยาม 
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ หมายถึง สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและจัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมชัดเจนจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพมีการจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานมีการมอบหมายงานให้ครู
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการเรียนการสอน ครูมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงองค์การรวมถึงชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษา ให้ผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าใจได้
การปฐมนิเทศนักเรียนและจัดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษามีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและสภาพทางสังคมที่มีบรรยากาศอบอุ่น
เป็นมิตรมีการจัดสวัสดิการและส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับหน่วยงานอ่ืนให้มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา 

3) ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ หมายถึง การที่ครูหรือบุคลาการทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหาความรู้และน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ปัญหา
สถานศึกษาและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งมีแรงจูงใจในการการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษามีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา 

4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ หมายถึง สถานศึกษา
ตั้งนโยบายของสถานศึกษามีความชัดเจนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ และ
การปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนถูกต้องมีการน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถตัดสินใจและสั่งงานได้เหมาะสม
มีการประเมินผลและรายงานผลการบริหารงานการพิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์
ที่ก าหนดโดยระบบคุณธรรม แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีการน า
ทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
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ที่วางไว้โดยอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง 
ความส าเร็จของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อเทคโนโลยี 
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักพัฒนาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพของชีวิต 
มีคุณธรรมและจริยธรรมรักการอ่านที่พึงประสงค์นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขั นทักษะ
ทางวิชาการการเป็นตัวแทนของสถานศึกษาไปแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  
และเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนอยู่ในระดับดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความส าเร็จ  
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนติดตามจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพให้กับนักเรียน
ให้นักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
เป็นคนดี มีระเบียบวินัยที่ดีรู้จักพัฒนาตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา  

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จ 
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยผู้บริหาร  
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้   
อย่างหลากหลายจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการและความสามารถ
ของผู้เรียนและให้สถานศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานด้านวิชาการบุคลากรงบประมาณ
และบริหารทั่วไปให้เป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างลงตัว เหมาะสม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันกับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา หาทางป้องกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรด้านการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผล
การเรียนของนักเรียน ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการปกครองนักเรียน ด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และงานรับผิดชอบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 

1.7.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  

1.7.4 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ านวน 141 โรงเรียน 
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1.7.5 ครู หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฎิบัติการสอนในต าแหน่งครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัย 
1.8.1 ผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถน าผลการวิจัย
เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

1.8.2 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
น าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษาอย่างสูงสุดต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม 
หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

2.1 สภาพบริบทของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.1.1 สภาพข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 
2.1.2 คุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
2.2.3 ความส าคัญของประสิทธิผล 
2.2.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.3 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.4 หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.5 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 สภาพบริบทของสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

2.1.1 สภาพข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 จัดด าเนินการบริหารราชการ

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2553, หน้า 28-33) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด
จ านวน 154 โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนรัฐบาลในระบบ จ านวน 141 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน
ในระบบ จ านวน 13 โรงเรียน ครูในโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 1,416 คน นักเรียน 26 ,194 คน 
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แบ่งกลุ่มงาน
ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ตามก าหนดในกฎกระทรวง และได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2, 2555, หน้า 3) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 มาตรา 37 ในแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอ่ืนและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 46) 

1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารว่มกับสถานศึกษา 

3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.  2553 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2, 2553, หน้า 10) 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
6) ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล และองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถานบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน

ด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
12) ปฏิบัติหน้าที่ อื่น เกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิ ได้ระบุ

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2558 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 , 2558, 
หน้า 47) 

วิสัยทัศน์: 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย” 

พันธกิจ: 
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน

ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล   
2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และค่านิยมของความเป็นไทย 
3) ส่งเสริม และสนับสนุนการน านวัตกรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
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เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี: 
1) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

และเสมอภาค 
2) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม

ของความเป็นไทย 
3) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลกรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และ

มีวัฒนธรรมการทางานท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษา ภาคบังคับสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการท างาน

เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 และสถานศึกษา

มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์: 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหทั่วถึงครอบคลุม

ผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพละมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.1.2 คุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 11 ต าบล
บ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ่งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 
43.59439 ฟิลิปดาเหนือกับเสนแวงที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ 
คือ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแคอ าเภอวิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีทิศใต้ ติดต่ออ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอภาชี อ าเภอวังน้อย 

คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
ตามมาตรฐานการศึกษา ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ทั้งนี้เกิดจากอิทธิพล
ของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ
การจัดการเรียนรู้ของครูบางส่วนไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน ครูยังขาด
ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดปัญหาหลายประการ 
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(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2555, หน้า 6) (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550, หน้า 79) การจัดการและบริหารการศึกษาไทยแต่เดิมใช้รูปแบบของการรวมอ านาจ
การบริหารและการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางและมีการมอบอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ
เพียงบางส่วนไปให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา
แต่แนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ได้มีข้อก าหนดให้กระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติอันได้แก่
โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด โดยราชการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าที่เพียงก าหนด
นโยบายการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นประการส าคัญ ส่วนการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณและการเงิน  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป จะมีการกระจัดกระจายอ านาจไปให้โรงเรียนและเขตพ้ืนที่
การศึกษารับผิดชอบด าเนินการเองเป็นส าคัญ โดยรูปแบบของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามข้อก าหนดดังกล่าวนี้ จัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่เรียกว่าการบริหารจัดการศึกษา
ในรูปแบบของการใช้โรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นฐาน ดังนั้น ผู้บริหารทั้งในระดับโรงเรียน
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการและรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นฐานลักษณะแนวทางและเทคนิค
การบริหารวิชาการการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณและการเงินและการบริหารทั่วไป  
ในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
และจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 3)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ข้อ 3 และข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหาร
จัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนราชการตามการโครงสร้างบริหารงานโดยองค์คณะ
บุคคลประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2547, หน้า 5) 

1) กลุ่มอ านวยการ 
  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3) กลุ่มนโยบายและแผน 
  4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6) กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
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ส าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารได้ดังนี้ 
1) การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาหลักสูตร 
(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(3) การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
(7) การนิเทศการศึกษา 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
(9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม 
(11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
(12) การส่งเสริมการสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
2) การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

(1) การจัดท าและเสนองบประมาณ 
(2) การจัดสรรงบประมาณ 
(3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
(4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(5) การบริหารการเงิน 
(6) การบริหารบัญชี 
(7) การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

3) การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
(1) การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดแต่งตั้ง 
(2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
(3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(4) วินัยและการรักษาวินัย 
(5) การออกจากราชการ 

4) การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
(1) งานธุรการ 
(2) งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(4) การประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
(5) การจัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กร 
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(9) การจัดส ามะโนนักเรียน 
(10) การรับนักเรียน 
(11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
(12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(13) การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
(14) การประชาสัมพันธ์การศึกษา 
(15) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
(17) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
(18) งานบริการสาธารณะ 
(19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร
เป็นส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้ องพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน
เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพ้ืนทีการศึกษาการปกครอง
ที่จัดแบ่งโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 จัดระบบให้โรงเรียนภายใน
สังกัด จ านวน 143 โรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้กรอบ
กฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจ การตัดสินใจที่พัฒนานโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
ประสิทธิผล เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงาน

หรือองค์การใดองค์การหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อย
เพียงใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลที่ได้รับและผลส าเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์การ
พึงประสงค์นักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 

สุพจน์ สุขสบาย (2548, หน้า 52) ได้ความหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ
ทางบวก สามารถก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียน ก าหนดความคาดหวัง
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ของโรงเรียน ก าหนดความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก 

วิรัตน์ มะโนวัฒนา (2548, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กรหรือโรงเรียน คือ 
การที่องค์กรหรือโรงเรียนสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ด าเนินงานขององค์กร
หรือโรงเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะประสิทธิผลของโรงเรียนที่จะต้องค านึงถึง
ในด้านผลผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีเจตคติที่ดี มีความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้าสิ่งแวดล้อมภายใต้ความสามารถของโรงเรียนในการแก้ปัญหาต่างๆ จนท าให้เกิดความพึงพอใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

อรวรรณ มะโนวัฒนา (2549, หน้า 56) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิผลของโรงเรียนว่า 
หมายถึง ความส าเร็จในการท างานของโรงเรียน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย
การด าเนินงานด้านหลักสูตร ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร ด้านภาวะผู้น า ด้านบรรยากาศ และ
ด้านผลลัพธ์ 

ปรีชา ทัศน์ละไม (2549, หน้า 35) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง  
การที่โรงเรียนมีความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และพัฒนานักเรียน
ให้มีเจตคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก รวมทั้ ง
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานโดยเป็นการมองประสิทธิผล
ของทั้งระบบ 

ภรณี กีร์ติบุตร (2549, หน้า 207) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเป้าหมายที่ เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่า องค์การ
สามารถสนองผู้บริโภคสินค้า หรือบริการที่เป็นที่ต้องการหรือไม่และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายาม
จะท ามากน้อยเพียงใด 

ประชุม รอดประเสริฐ (2550, หน้า 203) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผล
โดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวัดผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมาย
หากสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็แสดงว่าการท างานมีประสิทธิภาพสูง 

พิมพรรณ สุริโย (2552, หน้า 25) ได้นิยามความหมายว่า ประสิทธิ ผล หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ท างานร่วมกันจนสามารถท าให้นักเรียนใฝ่รู้รักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจในการท างานของครู ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบภายในและภายนอก 

ธนิต ทองอาจ (2553, หน้า 11) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มาท างานอย่างเสียสละ ขณะเดียวกันผู้น าก็ท าหน้าที่ประสานงานให้งานด้านการจัดการศึกษา
ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
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เรียม สุขกล่ า (2553, หน้า 28) ได้ให้แนวคิดว่า ประสิทธิผลโรงเรียน คือ ความส าเร็จ
ของโรงเรียนที่สามารถท าหน้าที่ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้  ทั้ งนี้ เกิดจากประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารครูที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  
ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน 

ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Furguson, 1985, pp. 117-134) อธิบายว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
อาจพิจารณา 1) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และ 3) ความพึงพอใจ
ในการท างานของครู 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 379) ที่กล่าวถึงประสิทธิผลว่า หมายถึง 
ผลส าเร็จที่บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ชีชอร์ และยูชต์แมน (Seashore & Yuchtman, 1991; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 
2552, หน้า 203) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมีคุณค่าจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ เ พ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์การ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 309) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ 
หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้น าเป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียน 
เกิดความพึงพอใจเป็นผลท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษา มีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จของสถานศึกษา 
ที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยอาศัยความรู้ความสามารถและ  
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
มอทท์ (Mott, 1972, p. 373; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ได้แบ่งลักษณะ

ของประสิทธิผล ออกเป็น 4 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ การที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในสถานศึกษา ทั้งการบริหารการจัด  
การเรียนการสอน จนสามารถท าให้นักเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ซึ่งพิจารณาได้จากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นไป ความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียนและความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก คือ การที่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถด าเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริหารและการอบรมคุณธรรม
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ของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี
และท าให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มีเจตคติต่อการศึกษาเล่าเรียนเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง 

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา คือ ความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงาน
ทั้งด้านวิชาการการเรียนการสอนเพ่ือให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
โดยพิจารณาจากลักษณะการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารและ
การเรียนการสอนความสามารถ ความรวดเร็วของครูต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ
ของตนเอง ความกระตือรือร้นของครูที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษา 

4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา คือ ความสามารถของผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 

รอบบินส์ (Robbins, 2003, p. 258) ได้ศึกษาประสิทธิผลองค์การจากการพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ สามารถสรุปแนวทางการศึกษาได้ทั้งหมด 4 แนวทางดังนี้ 

1) แนวทางการบรรลุเป้าหมาย (the goal – attainment approach) แนวทาง 
การบรรลุเป้าหมายนี้เป็นไปตามความหมายขององค์การที่หมายถึง การสร้างขึ้นมาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายเฉพาะ (specific goal) ระดับการบรรลุของเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นการเน้นที่ผล
(ends) มากกว่าวิธีการ (means) ฐานคติ (assumption) ของแนวทางนี้ คือ 

(1) องค์การต้องมีเป้าหมายแน่นอน (ultimate goals) 
(2) เป้าหมายต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกัน 
(3) เป้าหมายต้องไม่มากเกินไป 
(4) เป็นเป้าหมายที่มีความเห็น สอดคล้องกัน 
(5) วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายได้ 
เป้าหมายองค์การที่จะท าให้เป็นไปตามฐานคติ ควรจัดท าให้เป็นเป้าหมาย

เชิงปฏิบัติการ (operative goals) เป็นเป้าหมายเฉพาะ (specific goals) ขององค์การเพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกันและสามารถวัดได้ 

2) แนวทางเชิงระบบ (the system approach) แนวทางเชิงระบบเป็นไปตาม
ความหมายขององค์การว่าองค์การเป็นระบบ (systems) ต้องการปัจจัย (inputs) มีกระบวนการ
เปลี่ยนปัจจัย (process) และมีผลผลิต (outputs) ต้องรักษาเสถียรภาพและความสมดุล ดังนี้ 

แนวทางเชิงระบบมุ่งเน้นจึงหมายถึง  ความสามารถขององค์การในการจัด
ทรัพยากรการรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของระบบภายในองค์การและการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างประสบผลส าเร็จกับสภาพแวดล้อมภายนอกแนวทางเชิงระบบเน้นที่วิธีการ (means) มากกว่าที่ผล 
(ends) ข้อดีของแนวทางระบบ คือ การท าให้ผู้บริหารตระหนักในความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกันของระบบย่อยในองค์การและเหมาะสมกับองค์การที่มีเป้าหมายคลุมเครือไม่สามารถ
วัดได้เพราะสามารถใช้เกณฑ์อ่ืนๆ แทนการท าให้บรรลุเป้าหมาย 
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3) แนวทางเชิงกลยุทธ์ – กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (the strategic–constituencies 
approach) แนวทางการแข่งขันเป็นกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองค์การ
แนวใหม่ฐานคติ  (assumption) ของแนวทางนี้ พิจารณาองค์การในฐานะที่ เป็นระบบภายใต้
สภาพแวดล้อมซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการความพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้การสนับสนุนองค์การให้มีความอยู่รอดความหมายของประสิทธิผลองค์การตามแนวทางนี้  คือ
ระดับความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อม
ขององค์การแนวทางกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะคล้ายคลึงกับแนวทางเชิงระบบ คือ ทั้ง 2 แนวทางตระหนักถึง
ความส าคัญของการพึ่งพาอาศัยภายในระบบ แต่มีจุดเน้นต่างกัน โดยแนวทางกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
เชิงกลยุทธ์จะพิจารณาสภาพแวดล้อมเฉพาะสวนที่เกี่ยวข้องกับการกับการอยู่รอดขององค์การ
ผู้บริหารองค์การจะไม่ละเลยต่อกลุ่มที่มีอ านาจที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ 

4) แนวทางการแข่งขัน – คุณค่า (the competing – values approach) แนวทาง 
การแข่งขันคุณค่าเป็นกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองค์การฐานคติของแนวคิดนี้  
คือ ประสิทธิผลองค์การจะมีความเป็นอัตนัย (subjective) ขึ้นอยู่กับค่านิยมความชอบและ
ความสนใจของผู้ประเมินจึงไม่มีเกณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับการประเมินประสิทธิผลองค์การแนวทางนี้  
โดยก าหนดองค์ประกอบทั่วไปของเกณฑ์ประสิทธิผลองค์การและต้องใช้องค์การประกอบเหล่านั้น
เป็นพื้นฐานในการก าหนดคุณค่าที่แข่งขันเพื่อที่จะก าหนดรูปแบบประสิทธิผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ได้ในแต่ละรูปแบบการเลือกรูปแบบประสิทธิผลองค์การที่เหมาะสมนั้น คุณค่าใดจะถูกใช้เป็น
เกณฑ์ประเมินขึ้นอยู่กับว่าองค์การอยู่ในขั้นใดของวงจรชีวิตขององค์การ คือ ลักษณะขององค์การ
และเงื่อนไขที่เหมาะสมในการใช้แต่ละแนวทาง 

ฮอลตัน (Halton, 2001; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 324) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลว่าประกอบด้วยองค์ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ 

1) การมีจุดหมายร่วม 
(1) มีค่านิยมร่วมและความเชื่อร่วม 
(2) มีจุดหมายชัดเจน 
(3) มีภาวะผู้น าทางการสอน 

2) เน้นการเรียนรู้ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนสม่ าเสมอ 
(2) มีความคาดหวังสูง 
(3) มีการพัฒนาครู 
(4) เน้นการสอนและหลักสูตร 

3) มีบรรยากาศการเรียนรู้ 
(1) ความเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน 
(2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(3) การยอมรับ 
(4) พฤติกรรมทางบวกของนักเรียน 
(5) การสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง 
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ฮาล (Hall, 2003, p. 249) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลที่ทุกสถานศึกษาควรมีไว้ 9 ลักษณะ 
ดังนี้ 

1) มีการก าหนดค่านิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 
2) มีการบริหารห้องเรียนที่ดี 
3) มีการสอนของครูและความคาดหวังที่สูง 
4) มีครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
5) เน้นการเรียนรู้ 
6) มีสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับนักเรียนและครู 
7) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
8) มีการประสบผลส าเร็จของนักเรียน 
9) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 

มอร์ทิมอร์ (Mortimore, 2001; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 326) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยส าคัญของการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 12 ตัวดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของหัวหน้าฝ่าย 
3) การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผน การพัฒนาและการตัดสินใจ 
4) ความสามัคคีของคณะครู 
5) เน้นการเรียนรู้ 
6) การสอนทท่ีท้าทาย 
7) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท างาน 
8) เน้นการเรียนการสอน 
9) ความสัมพนธ์ ระหว่างครูกับนักเรียน 
10) การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
12) มีบรรยากาศทางบวก 

แฮนแมน และฟรีแมน (Hanman & Freeman, 2004, p. 109) ได้กล่าวถึง ปัจจัย
ของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 4 ข้อดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าและการบริหารของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู 
3) มีบรรยากาศของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน 

ครูกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง เป็นต้น 
4) มีการสอนและข้อมูลย้อนกลับในทางบวกกับนักเรียน 

เพนนิ่งส์ และกูดเมน (Pennings & Goodman, 2003, p. 160) ได้จัดกลุ่มปัจจัยที่แสดงถึง
ระดับความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็น 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง และด้านกระบวนการ ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้าง 
(1) มีการบริหารและภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 
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(2) มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครู 
(3) มีหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดเป็นระบบ 
(4) มีการพัฒนาครู 
(5) มีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
(6) มีการยอมรับจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง 
(7) มีเวลาเพ่ือการเรียนรู้สูงสุด 
(8) มีการสนับสนุนจากท้องถิ่น 

2) ด้านกระบวนการ 
(1) มีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
(2) มีความสัมพันธ์แบบเป็นทีม 
(3) มีส านึกชุมชน 
(4) มีจุดหมายที่ชัดเจน 
(5) มีระเบียบและวินัย 
(6) มีความคาดหวังร่วมกันสูง 

คาร์ดเวล และสพิงส์ (Caldwell & Spinks, 2004, p. 108) ได้กล่าวถึง เกณฑ์ประเมิน
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 6 ด้าน จ านวน 43 รายการ ดังนี้ 

1) ด้านหลักสูตร 
(1) สถานศึกษามีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน 
(2) สถานศึกษามีแผนงานที่ได้รับการวางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 
(3) สถานศึกษามีแผนงานพฒันานักเรียนให้มีทักษะที่ต้องการ 
(4) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 

2) ด้านการตัดสินใจ 
(1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายของสถานศึกษาในระดับสูง 
(2) คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
(3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 

3) ด้านทรัพยากร 
(1) สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างพอเพียงที่จะช่วยให้ครูท าการสอนได้

อย่างมีประสิทธิผล 
(2) สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 

4) ด้านภาวะผู้น า มีผู้บริหารที่ 
(1) สามารถแบ่งสรรหน้าที่และทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(2) จัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา 
(3) ตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู 
(4) ใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของครู 
(5) กระตุ้นให้คณะครูมีการพัฒนาวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ 
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(6) มีความตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึนในโรงเรียนระดับสูง 
(7) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน ครูและนักเรียน 
(8) มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น 
(9) มีความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(10) จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับส าหรับครูในระดับสูง 
(11) มีการตรวจสอบแผนงานอย่างต่อเนื่องและวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย 

5) ด้านบรรยากาศ 
(1) สถานศึกษาก าหนดค่านิยมที่ส าคัญ 
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีต่อ

จุดหมายและค่านิยม ของสถานศึกษา 
(3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์ตื่นเต้น และท้าทายต่อครูและนักเรียน 
(4) มีบรรยากาศการยอมรับและเชื่อถือซึ่งกันและกันของครูกับนักเรียน 
(5) มีบรรยากาศความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในโรงเรียน 
(6) มีความคาดหวังในโรงเรียนว่านักเรียนทุกคนจะท าด ี
(7) มีพันธะที่เข้มแข็งที่จะให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
(8) ผู้บริหารครูและนักเรียนมีความคาดหวังในความส าเร็จระดับสูง 
(9) นักเรียนมีขวัญก าลังใจระดับสูง 
(10) นักเรียนมีความยอมรับนับถือผู้อื่นและความเป็นเจ้าของของผู้อ่ืน 
(11) จัดให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา 
(12) มีความเป็นระเบียบวินัยในสถานศึกษา 
(13) ผู้บริหารอาวุโสมีโอกาสเล็กน้อยท่ีจะเก่ียวข้องโดยตรงกับวินัยของนักเรียน 
(14) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ า 
(15) อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ า 
(16) อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ า 
(17) ครูมีขวัญก าลังใจในระดับสูง 
(18) ครูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีน้ าใจความเป็นกลุ่มในระดับสูง 
(19) อัตราการขาดงานของครูต่ า 
(20) การย้ายของครูมีเพียงเล็กน้อย 

6) ด้านผลลัพธ์ 
(1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ า 
(2) คะแนนทดสอบแสดงถึงความส าเร็จในระดับสูง 
(3) ความส าเร็จในการศึกษาต่อหรือหางานท าของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การที่ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะมีคุณภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับการก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษาวางแผน
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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2.2.3 ความส าคัญของประสิทธิผล 
ธงชัย สันติวงษ์ (2541, หน้า 9-10) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การ นับว่าเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การ
ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดองค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผล
องค์การ ถ้าองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์การจะล้มสลายไปในที่สุดดังนั้น ประสิทธิผลจึงมีความส าคัญต่อองค์การดังนี้ 

1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ การจัดตั้งองค์การย่อมก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ 

2) ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
ย่อมต้องมีการวางแผน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าที่
การบริหารการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

3) ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด า เนิ นการได้
ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวังถ้าผลของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
ความคาดหวังขององค์การแสดงว่าองค์การมีประสิทธิผลโดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้ 

(1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จท าให้บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้องความมีคุณค่าเหมาะสมดีกับงาน ตรงกับความคาดหวัง
และความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้ เป็นผลที่ ได้จากการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งกิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 2003, 
p. 205) ได้อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ 

ก. การผลิต (production)  
ข. ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ค. ความพึงพอใจ (satisfaction) 
ง. การปรับเปลี่ยน (adaptiveness) 
จ. การพัฒนา (development) 

แคทซ และคาห์น (Katz & Kahn, 2003, p. 42) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพขององค์การนอกจาก หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับ 
การลงทุนแล้วยังหมายถึง เป้าหมายขององค์การการวัดประสิทธิภาพขององค์การจึงจ าเป็นต้องรู้  
เป้าหมายขององค์การให้ชัดเจนเสียก่อนจึงด าเนินการ การวัดผลขององค์การจะต้องมีฐาน
หรือเกณฑ์เพ่ือการเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ดังได้กล่าวแล้วว่า การวัดประสิทธิผล
ขององค์การ คือ การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างปัจจัยกับผลงาน เพ่ือดูว่าผลที่ได้รับมาก
หรือน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้และการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จนั้นๆ มากน้อยเพียงใด
ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง ปัจจัยเพ่ือการผลิต ได้แก่ ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ความพยายาม 
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และต้นทุนที่ลงไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้  
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สเตียรส์ และพอร์เตอร์ (Steers & Porter, 2005, p. 196) ได้จ าแนกตัวแปรส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ลักษณะขององค์การลักษณะของโครงสร้างองค์การและความสัมพันธ์ระหว่าง  
สายงานบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่และตัวบุคคลในองค์การ ตลอดจนขนาดขององค์การ
ซึ่งในลักษณะขององค์การนั้นมีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) การกระจายอ านาจ (decentralization) เป็นระดับความมากน้อย
ของอ านาจที่กระจายให้ไปตามขั้นการบังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมี
ส่วนรับผิดชอบ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมขององค์การ ความช านาญเฉพาะทาง 
(specialization) หมายถึง การบางส่วนงานตามความช านาญเฉพาะอย่างหรือเฉพาะที่การแบ่งงาน
ตามความช านาญเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ประสิทธิผลสูง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งท าให้ผลงานเขามีส่วนร่วมกิจกรรมหรือรับผิดชอบเป้าหมายได้สูงขึ้น 

(2) ความเป็นทางการ (span of control) เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเป็นทางการขององค์การ ซึ่งใช้เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนงาน แต่ทั้งนี้
มีข้อควรตระหนักวาการที่องค์การมีความเป็นทางการมากเท่าไรจะกลับเป็นอุปสรรคต่อ
ความมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริหารมักยึดติดระเบียบแบบแผนตามตัวหนังสือ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมใหม่ๆ หรือที่ปรับให้เข้ากับสภาพปัญหาการจ ากัดลงในวงแคบ ทุกอย่าง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบในบางครั้งจึงอาจจ าเป็นต้องมีการปรับพฤติกรรมหรือแนวการปฏิบัติ 

(3) จ านวนผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากมีความเหมาะสมในสัดส่วนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีผลต่อประสิทธิผลต่อการท างานกลุ่ม 

2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม ซึ่ งมีทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่  
ความสลับซับซ้อน ความมั่นคงและความไม่แน่นอน เช่น สภาวการณ์ด้านการตลาดเศรษฐกิจ
และการเมือง เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง บรรยากาศองค์การ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลขององค์การ
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 

(1) ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
(2) ความมีเหตุผลของการกระท าขององค์การ นั่นคือ องค์การที่มีประสิทธิผล

มากที่สุดถูกก าหนดโดยปัจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหาร คือ การท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อม
และปรับโครงสร้างและการปฏิบัติให้เข้าได้กับภาวะ ดังกล่าว 

3) ลักษณะของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การมีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ทั้งนี้
เนื่องจากบุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์การแต่ละคนต่างก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับ
การตอบสนองในการท างานเพ่ือองค์การนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถที่จะให้องค์การอยู่รอด
เจริญเติบโตเพื่อจะได้มีงานท าองค์การเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคลจึงก่อให้เกิดความผูกพันขึ้น  
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มีพฤติกรรม 3 ประการ ที่องค์การจะต้องได้รับการตอบสนองจากคนในองค์การเพื่อองค์การ
จะสามารถมีประสิทธิผลสูงสุดได้ คือ 

(1) ความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรคน โดยจัดระบบ
รางวัลตอบแทนให้เหมาะสมกับผลงาน และสนองต่อความต้องการของบุคคลตลอดจนความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

(2) องค์การจะต้องมีความสามารถที่จะท าให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทงานของตนที่รับผิดชอบอย่างเต็มใจ 

(3) องค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวย
ต่อการที่พนักงานไม่เพียงพอ แต่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่พรรณนาลักษณะงาน ( job description) 
เท่านั้นแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการคิดสร้างสรรค์ที่จะกระท างาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานน าไปสู่เป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น 

(4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ  
หรือประสิทธิผลนั้น ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในประเด็นต่างๆ เช่น การก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน การจัดหา 

ดังนั้น ประสิทธิผลจึงมีความส าคัญต่อองค์การหรือหน่วยงานมาก ถ้าประสิทธิผลของบุคคล
มีคุณภาพ ก็ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การมีคุณภาพเช่นกัน ซึ่ งทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์การในการที่จะตัดสินใจว่าองค์การหรือหน่วยงานจะอยู่รอดหรือไม่ 

จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ มอทท์ (Mott, 1972, p. 373; 
cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน คือ 

1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  
3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  
4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

ส าหรับการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ มอทท์ (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 
2001, pp. 316-400) ซึ่งได้กล่าวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่ของความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (productivity) 
ซึ่งหมายถึง ปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นได้สูง 
โดยวัดจากความนิยมของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนประการหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนนั้นมีนักเรียน
เข้าเรียนปริมาณมากและคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันชั้นสูงได้เป็นจ านวนมาก โรงเรียนมีทั้งปริมาณ
และคุณภาพสูง ดังกล่าวนี้ จะได้แก่ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง โรงเรียน
ที่มีความพร้อมทั้งด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียง อาคาร
สถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัวสามารถจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิก-จ่าย
ได้อย่างสะดวก มีบุคลากร คือ ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  
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เรื่องของคุณภาพนักเรียนนั้น ส่วนใหญ่จะดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเกณฑ์ชี้วัดประการเดียว 
ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติที่ดี การสร้าง
แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความปรารถนาและความคาดหวังต่างๆ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะดังกล่าว
นับเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวังไว้และมีความต้องการอยู่มาก 

2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน (positive attitude) หมายถึง 
มีความคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษาแสดงออกในทางที่ดีงาม  
สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การศึกษานอกจากจะสร้างเสริมความเจริญ
ให้บุคคลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย 
ด้านสติปัญญา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม 
สามารถน าความรู้ความสามารถและทักษะอันจ าเป็นน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์
ได้อย่างมีความสุข และด้านจิตใจ รู้จักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามแล้ว 
ทัศนคติทางบวกที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับการศึกษาจะเป็นผลจากผู้ที่ได้รับการศึกษาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน  
ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่มีทัศนคติทางบวกจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ  
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมโดยรวม มีจิตใจกว้างขวาง ไม่ท าตนต่อต้านหรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคง
ทางจิตใจ มีเหตุผล ยอมรับกฎกติกาของสังคมที่ก าหนดขึ้นและปฏิบัติด้วยความจริงใจ มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความเห็นส่วนของส่วนรวม เห็นความส าคัญและคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติภารกิจของส่วนรวมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (adaptability) 
ในองค์การต่างๆ จะต้องประกอบด้วยคน และงานโรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาก็เป็นเช่นเดียวกัน
ย่อมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน และนักการภารโรง ท าให้เกิดการเรียนการสอน
อย่างสมบูรณ์ การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนจะต้องสอดคล้องและทันสมัย  
ทันกับความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง  นโยบายของโรงเรียนไม่ควรยึดตายตัว
จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะท าให้ล้าสมัย ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถปรับตัวให้ทั นสมัยทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม่ๆ 
มีการค้นคว้าและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด
ร่มรื่น เพ่ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูจะต้องมี
บทบาทที่ส าคัญต่อการปรับตัวไม่หยุดนิ่ง ต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ รูปแบบ
การบริหาร และการด าเนินการต่างๆ ให้มีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและครูต้องเป็น
นักพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีความรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องมีเทคนิควิธีการสอน
ที่เหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งเนื้อหาวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรมมากกว่าที่จะบอกความรู้หรือสอนหนังสือแบบธรรมดา 

4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน (solving problem) องค์การต่างๆ 
หรือโรงเรียนย่อมมีรูปแบบการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การก าหนด
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รูปแบบการบริหารภายในโรงเรียนนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีการก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับขนาด
และภารกิจของโรงเรียน แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม ระบบในการท างาน
ของโรงเรียนย่อประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ เป้าหมาย คือ การมุ่งถึงความส าเร็จสูงสุด
ที่เกิดจากการท างาน บทบาทหน้าที่ เป็นส่วนประกอบรองลงมาเพ่ือร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ได้รับการมอบหมายเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด การประสานงานเป็นแนวทาง
ของความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเกิดความเรียบร้อย และกิจกรรม คือ การจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นการสร้างคน
ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการ
ในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร นับตั้งแต่เรื่องของหลักสูตร ควรปรับให้เหมาะกับ
สภาพท้องถิ่น สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดวิชาต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน  
รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดให้เพียงพอและหลากหลาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของนักเรียน กฎระเบียบบังคับต่างๆ 
บางเรื่องเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่ทันกับสภาพปัจจุบัน ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การบริหาร
และการจัดการนั้นผู้บริหารเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความราบรื่น เรียบร้อยและเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารจึงควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่ควรใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางเผด็จการ ไม่สมควรยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการท างาน
ควรจะมีการยืดหยุ่นบ้าง แต่ไม่เสียประโยชน์หรือเป้าหมายขององค์การ 

2.2.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของโรงเรียน  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง

ที่นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจอย่างแพร่หลายมากที่สุด 
ประการหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอองค์ความรู้ที่เก่ียวกับประสิทธิผลโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นมาของการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคม การศึกษาประสิทธิผลในระยะแรก

จะพูดถึงประสิทธิผลองค์การในระบบธุรกิจก่อน แล้วต่อมาจึงมีการประยุกต์เข้ามาศึกษาประสิทธิผล
ในโรงเรียน การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเพ่ิงได้รับความสนใจอย่างจริงจัง และมีการศึกษาวิจัยกัน
อย่างกว้างขวางเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมีการแพร่ขยาย
แนวคิดนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น ในสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ 
รวมทั้งประเทศไทย กล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ได้รับการสนใจ
จากประเทศต่างๆ อย่างมากในปัจจุบันในอดีตนั้นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มักจะถูกมองว่าการบริหารโรงเรียนไม่ได้ก่อให้เกิดความงอกเงยขึ้นแก่นักเรียน  (school make 
no difference) ท าให้ผู้ปกครองไม่มีความหวังอะไรต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงถูกละเลยและไม่ได้รับ
การพัฒนาในที่สุดสาเหตุที่ส าคัญยิ่ง คือ รายงานของ บลูม ที่ตีพิมพ์ในปี 1964 ชื่อ Benjamin 
Bloom’s Stability and Change in Human Characteristics และงานวิจัยของโคลแมน ที่มีชื่อว่า 
James Coleman’s Equality of Educational Opportunity (Coleman, 1966; cited in Teddlie 
& Reynolds, 2000, p. 3) ซึ่ง เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1991, p. 75) อธิบายว่า งานวิจัยของ
โคลแมน เสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความยากจน และการที่โรงเรียนมีการแบ่งแยกระดับกัน 
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เป็นกุญแจส าคัญขององค์ประกอบที่จะตัดสินถึงผลการเรียนของนักเรียน  ที่ท าให้มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางสังคม และเห็นว่าเชื้อชาติ หรือศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมจากทางบ้านของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้นทางสังคม รายได้ของผู้ปกครอง การมีหนังสือ
จ านวนมากความต้องการประสบความส าเร็จ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
ทางบ้านมีความส าคัญต่อผลการเรียน (student-learning outcomes) มากกว่าการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการต่างๆ ในการอ านวยการของโรงเรียน (school facilities) 
เงินเดือนของครู หรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้  ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา
แบบคลาสสิกที่บลูม (Sergiovanni, 1991, p. 75; cited in Bloom, 1976) ที่เสนอว่า ในการพัฒนา
การศึกษาที่ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้ผลนั้น สิ่งที่เป็นแรงผลักดันมาจากพ้ืนฐานภายนอกระบบ
โรงเรียนมากกว่าปัจจัยที่มาจากโรงเรียน  นักการบริหารการศึกษา และครูมากมายต่างก็เชื่อ 
ในรายงานดังกล่าวที่เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าโรงเรียน ไม่มีความส าคัญ 
และยอมรับว่าปัจจัยทางบ้านหรือความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนเดิม  เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
ที่ท าให้เกิดความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคน มากกว่าการที่โรงเรียนกระท าการจนครู
และผู้บริหารบางคนถึงกับโทษว่าการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ านั้น เกิดจากสภาพที่บ้านของนักเรียน
นั่นเอง จึงท าให้การพัฒนาโรงเรียน และการให้ความส าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนลดลง
อย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาเมื่อสังคมเข้าสู่ยุคของการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด  มุมมอง
เกี่ยวกับโรงเรียนก็เปลี่ยนไป ได้มีการศึกษาที่ขยายกว้างออกไป ในลักษณะของความเป็นสากล
ของโรงเรียนที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารและครู ตลอดจนชุมชนจะต้องมีการพัฒนา
โรงเรียนที่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นกับนักเรียนในทุกด้าน  เป็นลักษณะการเพ่ิมมูลค่า 
(add value) และภารกิจของนโยบายการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปแบบทั่วไปในระบบเปิด  
โดยจะต้องบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลเป็นส าคัญ (Teddlie & Reynolds, 2000, p. 3) ตั้งแต่นั้นมา 
ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นอย่างปราศจากข้อสงสัยว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนก็มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการโดยโรงเรียนโดยในปี ค.ศ. 1980 ภาพของโรงเรียน
ก็ได้แปรเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้เกิดขึ้น ความเชื่อที่ว่าโรงเรียนท าให้เกิดผลของความแตกต่างในตัวนักเรียนกลับมาได้รับการยอมรับ
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการยอมรับว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นตัวน ามาซึ่งคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
และสิ่งที่ส าคัญของคุณภาพโรงเรียน คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพโรงเรียน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนครู และคณะท างานต่างๆ ให้ท างานอย่างเต็มที่ 
และเกิดผลดีต่อโรงเรียน ในประเด็นนี้ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียน
เป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความคิดนี้จ านวนเป็นร้อยชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ อัสติน และ
คนอ่ืนๆ (Sergiovanni, 1991, p. 76; citing Austin, et al., 1978) ที่ท าการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน 18 โรง กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า จ านวน 12 โรง ที่เลือกมาจาก
โรงเรียนในรัฐเมรีแลนด์ พบว่า มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ าว่า  เกิดจาก
ผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน กล่าวคือ ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าสูง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับครูโดยตรง และมีความถี่ของการเอาใจใส่ในงานวิชาการสูง
มีความคาดหวังกับผลส าเร็จของโรงเรียนสูง และเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียน
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มากกว่าโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ าอย่างชัดเจน  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความกระจ่าง
ในความเชื่อดังกล่าว อีกท้ังงานวิจัยอื่นๆ ก็ปรากฏในท านองนี้ด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา 
เห็นพ้องกันว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการที่จะท าให้คณะครูมีความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ นักเรียน และบริบทของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของโรงเรียน
ผู้บริหารจึงเป็นผู้น าของผู้น า (principal is the leader of leaders) งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีการศึกษาถึงคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยการวัดที่ผลผลิตของนักเรียน 
(student outcomes) จากผลคะแนนสอบของนักเรียน เช่น งานวิจัยที่เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 
1991, p. 78) รวบรวมไว้ ได้แก่ งานวิจัยของเอ็ดมอน (Edmon, 1979); บรุคโอเวอร์ และคนอ่ืนๆ 
(Brookover, et al., 1978) งานวิจัยเหล่านี้ ศึกษาจากนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมือง
และโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่นักเรียนยากจน และที่มีชนเผ่าต่างๆ ทั้งในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและ
ไม่มีประสิทธิผล นับว่ามีความหลากหลาย การตัดสินว่าโรงเรียนใดมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ใช้ผลจาก
ศักยภาพของนักเรียน (pupil performance) ที่มาจากคะแนนสอบมาตรฐานในทักษะการอ่าน 
และคณิตศาสตร์ประเด็นของประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การนั้น เป็นความคิดหลักของการศึกษา
องค์การตามทฤษฎีของระบบเปิดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบันประสิทธิผลขององค์การ
กลายมาเป็นสิ่งที่ส าคัญของการศึกษาทฤษฎีองค์การ นักวิชาการ เช่น ฮอย และมิสเกล (Hoy & 
Miskel, 2001, pp. 287-288; cited in Carmeron & Whetten, 1996) ได้เขียนไว้ในรายงาน
ที่สรุปได้ว่าระบบการศึกษาเปลี่ยนจากประสิทธิผลไปสู่คุณภาพ  (effectiveness to quality) 
กล่าวคือ ถ้าหากรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ท าให้องค์การไปสู่ประสิทธิผลแล้วก็จะเป็นแนวทางต่อไปสู่
การมีคุณภาพของโรงเรียนในที่สุด  ในส่วนของประสิทธิผลโรงเรียนนั้น จะเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการบริหาร โดยไม่จ าเป็นต้องวัดผลผลิตระยะยาว (outcomes) และการประเมิน
เกี่ยวกับความพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนของคุณภาพจะเน้นเกี่ยวกับมาตรฐานที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ 
เป็นส าคัญ ดังนั้น กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลและคุณภาพนั้นไม่เหมือนกัน (not synonyms) แต่ทั้งสอง
ส่วน จะเป็นทางที่จะอธิบายเกี่ยวกับผลปฏิบัติงานขององค์การ (organizational performance) 
ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 288-289) 

2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน 
การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลักๆ 

ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (materials) และการจัดการ (management) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 4 M’s นอกจากนั้น เฮอร์เซย์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี 
สงวนนาม, 2545, หน้า 7-8; อ้างถึงใน Hersey, Blachard & Johnson, 1982) ยังได้เพิ่มการจูงใจ
(motivation) เป็นปัจจัยที่ 5 อีกด้วย และแม้ว่าจะมีปัจจัยดังกล่าวแล้ว การบริหารโรงเรียนยังต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนส าคัญในการบริหาร ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัยและความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของสังคม การที่ผู้บริหารจะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผล
ได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ  เหล่านี้ ให้ถ่องแท้เสียก่อน
การวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การเป็นเรื่องที่ส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้ เพราะองค์การจะคงอยู่หรือล่มสลาย
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ขึ้นอยู่กับผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การวิเคราะห์ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเป็นเหตุเป็นผล และน่าเชื่อถือ ผู้บริหารองค์การอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 แนวคิด ดังนี้ (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ 
สุวรรณสาร, 2536, หน้า 169-181) 

(1) การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวกลไกการควบคุมและการจัดตั้ง
องค์การการจัดตั้งองค์การย่อมมีวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดตั้งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การของรัฐหรือเอกชน หรือองค์การเพ่ือการกุศล ทั้งนี้ ย่อมตั้งอยู่บนฐานของกลไกเดียวกัน โดยมี
ลักษณะของกลไก ดังนี้ 

ก. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
ข. มีการก าหนดแผนงานและภาระงาน 
ค. มีการก าหนดทรัพยากรการบริหาร 
ง. มีอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ 
จ. มีการด าเนินงาน 
ฉ. มีการประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น จะเป็นการประเมินภาพรวม

ขององค์การ ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมตาม  ข้อ ฉ นั้นเป็นเพียง
ส่วนสนับสนุนปลีกย่อยของผลที่คาดหวังให้เกิดขององค์การเท่านั้น เช่น ความคาดหวังของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาโดยมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้น ดังนั้น การประเมินประสิทธิผล
ของ สพฐ . ต้องดูที่ผลส าเร็จ  คือ นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพชีวิตอยู่ ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงไร ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การทางการศึกษา  
จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนเหมือนในองค์การของเอกชน เช่น องค์การทางการเงิน องค์การ
ทางอุตสาหกรรม เพราะว่าหากองค์การเหล่านี้ไม่มีประสิทธิผลองค์การก็อยู่ไม่ได้ ต้องขาดทุน ล้มเลิก
กิจการไป ตรงกันข้ามกับองค์การของรัฐ เช่น โรงเรียนประถมศึกษารัฐเป็นผู้ด าเนินการในเรื่อง
การลงทุน การบริการผลตอบแทนกลับคืนจึงไม่มีความชัดเจน เช่น ในองค์การเอกชน วิธีการวิเคราะห์
องค์การตามแนวคิดการใช้กลไกควบคุม มีวิธีการ คือ ให้พิจารณาว่าองค์ประกอบที่เป็นการประเมินผลของงาน 
คือ ความส าเร็จของงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน ว่างานที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือไม่ เพียงไร องค์ประกอบทรัพยากร เปรียบเทียบกับภาระงานว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่ากับงาน
ทีไ่ด้รับจากภารงานดังกล่าวหรือไม่ 

(2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดเชิงระบบ (systems approach) 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การแนวนี้อาศัย ทฤษฎีระบบ (systems theory) ทฤษฎีที่อธิบายว่า
แต่ละสิ่งที่อยู่ในจักรวาล ไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เพียงใดล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบ  มีคุณสมบัติ
ความเป็นระบบ คือ เป็นหน่วยท างาน มีผลผลิต มีกระบวนการ มีสิ่งป้อน มีขอบเขต เป็นส่วนย่อย
ของอภิระบบ ประกอบด้วยอนุระบบ ผลผลิตรวมของหน่วยระบบเกิดจากการท างานประสานกัน
ของอนุระบบ และแต่ละสิ่งมีความเป็นหน่วยระบบตามมิติต่างๆ กันในเวลาเดียวกัน (เฉลียว บุรีภักดี, 
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2544, หน้า 135) ส่วน จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 83) อธิบายว่า ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎี
ที่มีการศึกษาขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การ  ท าให้สามารถอธิบายพฤติกรรม
องค์การได้ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การการศึกษาเป็นระบบการท างาน
ระบบหนึ่งเช่นเดียวกับระบบการท างานอ่ืนๆ กล่าวคือ มีสิ่งป้อน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไม่ว่าจะมอง
ในระดับโรงเรียน หรือระดับกระทรวง การที่มองว่าการศึกษาเป็นระบบการท างาน ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเพิ่มผลผลิต  ลดความสิ้นเปลืองและความสูญเปล่า นั่นคือ  เป็นการเพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพนั่นเอง (ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์, 2541, หน้า 149-155) ส าหรับแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้น
ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น  สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์
ประสิทธิผลเชิงระบบ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของโรงเรียน และองค์การโดยทั่วๆ ไป ในประเด็น
มุมมองขององค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด เดนิสัน (Denison, 1990, p. 5); ฮอย และมิสเกล (Hoy & 
Miskel, 2005, pp. 18-19) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้คล้ายคลึงกัน โดยสรุปได้ว่า มุมมองขององค์การ
ในฐานะที่เป็นระบบเปิด เป็นการมองที่ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรม
องค์การ โดยไม่เชื่อว่าองค์การจะแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการรับอิทธิพลใดๆ จากภายนอกได้ 
อิทธิพลที่มากระทบต่อโรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบเปิด  ได้แก่ การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากร และ
แรงกดดันจากนโยบายและการเมือง รูปแบบองค์การในระบบเปิดนั้นไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างแนบแน่น  องค์การนั้นรับเอาสิ่งป้อน
จากสิ่งแวดล้อมแล้วแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นผลผลิต ดังภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แสดงองค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด 
ที่มา: (Hoy, Wayne K. & Miskel, Cecil G. (2005). Educational Administration: Theory, Research 

and Practice. 7 th ed. p. 18) 
 

จากภาพประกอบอธิบายได้ว่า ระบบของโรงเรียนนั้นมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัจจัย
ป้อนเข้า (input) กระบวนการ (process/transformation process) และผลผลิต (outputs) 
โดยในแต่ละส่วนยังมีองค์ประกอบย่อยๆ อ่ืนอีก และจะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยาย้อนกลับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากส่วนของผลผลิต (outputs) ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างขององค์การในระบบเปิด 
คือ โรงเรียนที่เป็นระบบหนึ่งของสังคม ซึ่งรับทรัพยากร เช่น แรงงาน นักเรียน เงิน จากสิ่งแวดล้อม

                                                                                               สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ข้อมลูย้อนกลบั 

 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยน าเข้า 
-  คน 
-  วัสดุ 
-  เงิน 

 

ผลผลติ 
-  ผลิตผล 

-  การบริการ 
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และวัตถุต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมีความสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ท าให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ  ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่มาจาก
ระบบนั่นเอง (เฉลียว บุรีภักดี, 2538, pp. 235-236) การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิดนั้น
มีนักการศึกษา ได้แก่ สก๊อต (Scott, 1992, p. 1998) และพอนเดอร์ (Pounder, 1999, p. 389) 
ได้เสนอแนวคิดสอดคล้องกันว่า ระบบสังคมเป็นระบบเปิดองค์การทางการทุกองค์การเป็นระบบ
สังคม แต่ทุกๆ หน่วยระบบสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การที่เป็นทางการ โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน
จะได้รับผลกระทบจากค่านิยมของสังคม นโยบายการเมือง และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น คนในสังคม
จะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้บทบาทและสถานภาพของตน ระบบสังคมนั้นแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน
ทั้งหมด ระบบสังคมเน้นเป้าหมายเป็นส าคัญซึ่งในระบบจะมีเป้าหมายหลายๆ เป้าหมาย ในโรงเรียน
ที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมายเช่นกัน  แต่เป้าหมายที่เป็นหลักรวม คือ 
การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม  ระบบสังคมเป็นระบบ
ที่มีโครงสร้าง แต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่เฉพาะทาง 
(specialization) และการมีล าดับขั้นตอนที่ลดหลั่น (hierarchy) ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ มีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวัล  องค์การทางการทุกองค์การ
เป็นระบบสังคม แต่ทุกๆ หน่วยระบบสังคม ไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การที่เป็นทางการ จันทรานี สงวนนาม 
(2545, pp. 84-86) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงระบบของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยไว้ว่า
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

ก. องค์ประกอบปัจจัยน าเข้าหรือสิ่งป้อน  ประกอบด้วย นักเรียน บุคลากร 
อาคารสถานที่  หลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และสิ่ง อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 

ข. องค์ประกอบกระบวนการ  ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ได้แก่ 
การวางนโยบายการบริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การค้นคว้าวิจัย และ
การสนับสนุน ฯลฯ 

ค. องค์ประกอบผลงานหรือผลผลิตในระบบราชการเรามักเรียกว่า  ผลงาน 
ขณะที่วงการธุรกิจจะเรียกว่า ผลผลิต อย่างไรก็ตามทั้งสองค าก็มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ตาม
สภาพลักษณะขององค์การที่แตกต่างกัน  โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภท คือ 
ผลงานด้านการบริการ และด้านผลผลิตที่สามารถนับได้  หรืออาจแบ่งผลิตเป็นผลที่รัฐต้องการ 
ผลที่ประชาชนต้องการ และผลที่ระบบต้องการ ผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการ และสิ่งป้อนเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด  แม้แต่
ตัวนักเรียนเองควรปฏิบัติเนื้องานโดยค านึงหน้าที่ของตน เพ่ือช่วยกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ดี 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ อย่างไรก็ตามในฐานะที่ระบบโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นระบบย่อยของระบบอื่นๆ ในสังคม ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากระบบอื่นๆ  จึงกลายเป็น
แรงกดดันที่ส าคัญม ี2 ประการ คือ 

ก) แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชน
ในสังคมมีมุมมองทางเศรษฐกิจว่า การศึกษาในปัจจุบัน คือ การลงทุน การศึกษาในปัจจุบันจะต้อง
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แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ มีผลท าให้มีการเรียกร้องในการปฏิรูปที่ต้องจัดให้นักเรียนมีคุณภาพ สามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในผลของการจัดการศึกษา 

ข) แรงกดดันทางการเมือง สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในปัจจุบัน เพราะว่า
เมื่อมุมมองการบริหารจัดการของประเทศเปลี่ยนแปลงไป การบริหารการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงตาม 
ดังจะเห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเปลี่ยนไปตามการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง  
มีการกระจายอ านาจการศึกษาไปสู่สถานศึกษา องค์ประกอบด้านนี้ จะมีผลต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในระดับหน่วยงานบังคับบัญชาและที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก  เช่น 
ในด้านนโยบาย การทุ่มเทงบประมาณ การให้เงินเดือน สวัสดิการ และความก้าวหน้า ส่วนในระดับ
โรงเรียนการเมืองในระดับท้องถิ่นก็มีส่วนโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  เช่น การให้
การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล การให้ความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่น ทั้งก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึง ประสิทธิผลและคุณภาพขององค์การว่าเป็นความคิดหลัก
ของการศึกษาองค์การตามทฤษฎีของระบบเปิดในช่วง  2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงศตวรรษที่ 20 ประสิทธิผลขององค์การกลายมาเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นในการศึกษาทฤษฎี
องค์การ ดังจะเห็นได้จาก คาเมรอน และเวทเทน (Hoy & Miskel, 2001, pp. 287-288; cited in 
Carmeron & Whetten, 1996) ได้เขียนไว้ในรายงานชิ้นหนึ่ง โดยสรุปว่า ประสิทธิผล เป็นรากเหง้า
ส าคัญของการน าพาโรงเรียนไปสู่คุณภาพ แม้ว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
แต่ทั้งสองต่างมุ่งเน้นและอธิบายผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่างดี  และเสนอว่าระบบสังคม
แบบเปิดเป็นกรอบในการศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การที่ส าคัญ  การมองโรงเรียน
ในฐานะระบบเปิดในระบบสังคมนั้น ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2005, pp. 22-23) ให้แนวคิด 
ดังนี้ 

(ก) ระบบสังคมเป็นระบบเปิด โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก ค่านิยม
ของสังคม และทรัพยากรในชุมชน การเมือง และประวัติศาสตร์ของชุมชน 

(ข) ประชาชนอยู่ในระบบสังคม คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ 
ความต้องการพื้นฐานของตนแต่อยู่ภายใต้บทบาท และสถานภาพของตน 

(ค) ระบบสังคมนั้น  แต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้ งหมด  
ทั้งคุณลักษณะ และกิจกรรม เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบส่วนอื่นๆ  ก็จะได้รับด้วย เช่น 
เมื่อผู้ปกครองมีความต้องการให้เปิดวิชาเรียนตามความประสงค์ของตนเพ่ิมขึ้น  ผู้บริหารก็จะได้รับ
ผลโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันครูผู้สอนและนักเรียนก็จะได้รับผลกระทบนั้นๆ ด้วย 

(ง) ระบบสังคมนั้น เน้นเป้าหมายเป็นส าคัญ ซึ่งในระบบจะมีเป้าหมาย
หลายๆ เป้าหมายในโรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมายเช่นกัน  แต่
เป้าหมายที่เป็นหลักรวม คือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม 

(จ) ระบบสั งคมเป็นระบบที่มี โครงสร้ างแต่ละหน่วยของระบบ
ต้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่เฉพาะและการจัดสรรทรัพยากร  ระบบโรงเรียน
เป็นระบบราชการมีการแบ่งงานกันท า (division of labor) เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ 
เน้นความช านาญเฉพาะทาง (specialization) เช่น ครูผู้สอน นักแนะแนวให้ค าปรึกษา นักบริหาร 
และการมีล าดับขั้นตอน (hierarchy) เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูผู้สอน 
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(ฉ) ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติการที่เป็นทางการ
และมีแบบแผนพฤติกรรมที่สังคมร่วมกันวางไว้ โดยคาดหวังว่าทุกคนในสังคมจะรู้และร่วมกันปฏิบัติ
ตามสิ่งนั้นๆ 

(ช) ระบบสังคมมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวัล กล่าวคือ 
ถ้าหากผู้ใดปฏิบัติผิดไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสังคม หากปฏิบัติถูกต้องก็จะได้รับรางวัล ทั้งนี้
โดยกลไกของทางการ เช่น การไล่ออก การรอลงอาญา การให้สิ้นสุดการท างาน การให้พ้นวาระ และ
การเลื่อนต าแหน่ง และการแทรกแซงที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดจาถากถาง การคว่ าบาตรและ
การเย้ยหยัน 

(ซ) ระบบสังคมมีระบบการเมืองระบบความสัมพันธ์ของอ านาจที่ผลักดัน
สู่ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม 

(ฌ) ระบบสังคมจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของตน กล่าวคือ 
เป็นระบบที่มีการร่วมกันของค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ร่วม (shared value) 

(ญ) ระบบสังคมเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์และมีความคิดรวบยอด  
กล่าวคือ ระบบสังคมจะมีการสร้างระบบทั่วๆ ไป ที่สามารถมองแบบประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยสังคมอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็ก เช่น ระบบห้องเรียน เราสามารถเทียบเคียงได้กับระบบสังคม 
ถ้าดูเพียงวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่พิจารณาโรงเรียนหรือขอบเขตการศึกษาว่าเป็นระบบ
สังคมระบบหนึ่งแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป 

(ฎ) ทุกองค์การที่เป็นทางการอยู่ในระบบสังคม แต่ระบบสังคมทุกระบบ
ไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การที่เป็นทางการ  

3) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
การประเมินประสิทธิผลขององค์การ  เป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อความอยู่รอดขององค์การ การประเมินประสิทธิผลองค์การเป็นแนวคิดขององค์การธุรกิจ ที่ต้องการ
ตอบตัวเองว่าอะไรคือ ความส าเร็จ (successful) เช่น ในกรณีของบริษัท เจอเนอรอลมอเตอร์ (GM) 
สหรัฐอเมริกาที่ต้องการบอกว่าบริษัท ซาตอนร์ ที่เป็นบริษัทในเครือที่ตนตั้งขึ้นมากว่า 12 ปี ต้องการ
ตอบว่าบริษัทประสบความส าเร็จในการผลิตและขายรถยนต์ขนาดเล็กหรือไม่  แต่ปรากฏว่า
ไม่มีใครตอบได้ บางคนตอบว่ามี บางคนตอบว่าไม่มี หรือบางคนตอบว่าไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่า 
การจะบอกว่าองค์การใดๆ มีประสิทธิผลเป็นเรื่องยาก ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะให้นิยามค าว่า
ความส าเร็จไว้อย่างไรเพราะบริษัทมีผลการขายเริ่มต้นที่ดี แต่ต่อมาลดลง รถที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 
ได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้า  แต่ในส่วนของผลผลิต การลงทุน และผลก าไร 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน เช่น ฮอนด้า โตโยต้า บริษัทต้องสูญเสียเงินประมาณ
หนึ่งล้านดอลลาร์ ในการด าเนินงาน สุดท้ายบริษัทเจอเนอรอลมอเตอร์ต้องยกเลิกบริษัทซาตอนร์
ที่เป็นบริษัทลูกข่าย ในปี 1993 เหตุดังกล่าวท าให้เห็นปัญหาใหญ่ของการนิยามค าว่า  ประสิทธิผล
องค์การว่า คืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าองค์การบรรลุเป้าหมาย  ต่อมาจึงมีการสร้าง
เกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือประเมินประสิทธิผลองค์การจนเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเป็นการประเมินประสิทธิผล
องค์การที่ครอบคลุมเกณฑ์ต่างๆ ตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ซึ่งมีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ (Robbins, 1997, pp. 46-49) (1) การวัดผลทางการเงิน (2) ผลผลิต (3) ความเจริญเติบโต
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ขององค์การ (4) ความพึงพอใจของลูกค้า (5) คุณภาพของสินค้า (6) ความยืดหยุ่น (7) ความก้าวหน้า 
และความพึงพอใจของพนักงาน (8) การให้การยอมรับของสังคมบอสเสิร์ท (Bossert, 1988) กล่าวว่า 
การประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น  เราอาจก าหนดตัวชี้วัดตัวใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการก าหนด
คุณลักษณะขององค์การนั้นๆ ในขณะที่ จันทรานี สงวนนาม (2545, pp. 112-114) ชี้ชัดลงไปว่า 
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อตัดสินความมีประสิทธิผลขององค์การมีหลายรูปแบบทั้งเกณฑ์เดี่ยว
และเกณฑ์รวม เกณฑ์เดี่ยว (single criterion) เกณฑ์เหล่านี้ มักได้รับการยอมรับจากบุคคล
โดยทั่วๆ ไป เกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ การมีผลก าไรสูง ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 
ผลผลิตขององค์การ การลาออก ฯลฯ ส่วนเกณฑ์รวม (multiple criterion) การที่ใช้หลายเกณฑ์
เพราะองค์การต่างๆ มักจะมีการก าหนดเป้าหมายไว้หลายประการ ดังนั้น เกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การจึงต้องมีหลายประการ จึงมักจะมีการใช้เกณฑ์เดี่ยวหลายๆ เกณฑ์รวมกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เช่น เกณฑ์ที่รวมเอาความพึงพอใจ การมีผลก าไรสูง 
รวมทั้งความเจริญเติบโตขององค์การร่วมกัน  สอดคล้องกับ ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529, 
หน้า 185-187) ที่เสนอแนวทางประเมินประสิทธิผลองค์การ 3 แนวทางด้วยกัน คือ (1) การประเมิน
ประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย  เป็นการพิจารณาว่าองค์การนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงานว่าบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่  โดยใช้เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์ 
(2) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ – ทรัพยากร เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์การ
โดยอาศัยแนวคิดว่าองค์การเป็นระบบเปิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน  
และแข่งขันกันจึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์การในการแสวงหาผลประโยชน์
จากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ (3) การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ 
เป็นการวัดประสิทธิผลองค์การโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างเพื่อพิจารณาผลส าเร็จขององค์การ  
ซึ่งผู้ให้แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลโดยวิธีนี้ ได้แก่ มาโฮนี และเวทส์เซล (Steers, 1977, p. 44; 
cited in Mahoney & Weitzel, 1969) ที่ให้ทัศนะว่า เกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจและหน่วยงาน
วิจัยพัฒนา ได้แก่ ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช้การวางแผน ความเชื่อถือได้และ
ความคิดริเริ่ม ส่วนเกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  ควรใช้ความน่าเชื่อถือได้ 
ความร่วมมือและการพัฒนา กิ๊บสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 1991, pp. 25-28) ได้เสนอรูปแบบ
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองค์การหรือโรงเรียน โดยก าหนดประสิทธิผลเป็น 3 ระดับ คือ 
ประสิทธิผลบุคคล ประสิทธิผลกลุ่ม และประสิทธิผลองค์การ ประสิทธิผลในแต่ละระดับมีสาเหตุ
ที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับ ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลของกลุ่มขึ้นอยู่กับประสิทธิผล
บุคคล และประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลกลุ่ม และประสิทธิผลองค์การหรือของโรงเรียน
โดยรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของประสิทธิผลบุคคลและประสิทธิผลกลุ่ม ดังภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

37 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  แสดงลักษณะของประสิทธิผล 3 ระดับ 
ที่มา: (Gibson, James L., Ivancevich, John M, & Donnelly Jr., James H. (1991) Organization: 

Behavior – Struchure – Processes 7th ed. Homewood, IL: Von Hoffman. p. 28) 
  

ในขณะที่ พาร์สัน (Hoy & Ferguson, 1985, pp. 121-122; cited in Parson, 1960) 
ได้เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคมที่ต้องมีการต่อสู้เพ่ือการอยู่รอด  โดยกล่าวว่า จะต้องมี
การท าหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (adaptation) การบรรลุเป้าหมาย 
(goal attainment) การบูรณาการ (integration) และการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม (latency) ต่อมา 
ฮอย และมิสเกิล (Uline, et al., 1998, p. 465; cited in Hoy & Miskel, 1996) ได้ปรับมาใช้เป็นแนวคิด
ในการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยมองในมุมของระบบสังคม และได้เสนอว่า เกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 มิติ คือ การปรับตัวขององค์การ (organizational adaptation) 
ผลผลิตขององค์การ (organizational productivity) ความกลมเกลียวในองค์การ (organizational 
cohesiveness) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment) (Uline, et al., 1998, 
p. 465; cited in Hoy & Miskel, 1982)  

ไลท์ฟุต (Lightfoot, 1986, p. 12); ชิดชนก เชิงเชาว์, อ าภา บุญช่วย, และทวี ทองค า 
(2541, p. 133) กล่าวสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่เป็นทักษะพื้นฐานเป็นเกณฑ์
ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนที่ปราศจากข้อสงสัย และมีการน ามาใช้อย่างมากที่สุด ในการตัดสิน
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เหตุผลประการหนึ่ง คือ มันง่าย และสะดวกในการให้นิยาม และ

สิ่งที่ประเมิน 
สภาพแวดล้อม 

เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

โครงสร้าง 
กระบวนการ 
วัฒนธรรม 

ประสิทธิผลองค์การ 

สิ่งที่ประเมิน 
ความสามัคคีในกลุ่ม 

ภาวะผู้น า 
โครงสร้าง 
สถานภาพ 
บทบาท 

บรรทัดฐาน 

ประสิทธิผลกลุ่ม 

สิ่งที่ประเมิน 
ความสามารถ 

ทักษะ 
ความรู้  
ทัศนคติ 
แรงจูงใจ 

ความเครียด 

ประสิทธิผลบุคคล 
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การวัดประสิทธิผลโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์  และคะแนนจากการสอบ  เป็นคุณลักษณะของ
ประสิทธิผลโรงเรียนโดยไม่มีการวิพากษ์ใดๆ โรวาน ดิวเยอร์ และบอสเสริท (Sergiovanni, 1991, p. 78; 
citing Rowan, Dwyer & Bossert, 1982) กล่าวว่า การนิยามเพื่อประเมินประสิทธิผลเช่นนี้
เป็นการนิยามความหมายอย่างแคบๆ และถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินเพียงเกณฑ์เดียว 
(uni-dimensional criterion) เป็นการประเมินแบบดั้งเดิม  

นักวิชาการการวัดและการประเมิน  นักสังคมวิทยาองค์การที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินประสิทธิผลองค์การ  ต่างก็ชี้ว่าการประเมินประสิทธิผล  ควรจะใช้หลายเกณฑ์ 
ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ควรใช้
เกณฑ์แบบพหุ (multidimensional criterions) ทั้งนี้ เพราะการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียว เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด  
(Hoy & Miskel, 2005, pp. 289-292; ธงชัย สันติวงษ์, 2541, p. 31) การใช้เครื่องมือวัดประสิทธิผล
โดยใช้เกณฑ์แบบพหุ เป็นการสร้างแบบจ าลองทางการวิจัยที่มีการตั้งสมมติฐาน และน าไปทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักที่อาจมีผลต่อความส าเร็จ ผลจากการวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือได้
มากกว่าเครื่องมือวัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นการยากที่จะยอมรับว่าตัวแปรเกณฑ์เดี่ยวจะครอบคลุม
เพียงพอต่อการวัดประสิทธิผลขององค์การ  สเตียร์ส อธิบายว่า ทั้งนี้เพราะองค์การโดยทั่วไป
มักมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งประการ  (Steers, 1977, p. 54) และในประเด็น
ประสิทธิผลนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (stakeholder) มีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป ท าให้
การตัดสินว่าองค์การใดมีประสิทธิผล จึงมีความแตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นต้องมีการวัดประสิทธิผล
องค์การในรูปแบบของเกณฑ์แบบพหุ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง 
(Robbins, 1997, pp. 45-46)  

นักวิจัยบางส่วนได้ขยายนิยามของประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมเติมจากการศึกษา
เพียงเกณฑ์เดียว เช่น ครีเมอร์ส (Creemers, 1993) เสนอว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดได้
จากทักษะพื้นฐานทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตร ทักษะระดับสูง ทักษะทางสังคม เจตคติ หรือเป้าหมาย
ทางการศึกษาด้านอ่ืนๆ ส าหรับ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) เสนอว่า การวัดผลผลิตทางการศึกษานั้น
ควรวัดทั้งผลผลิตที่เป็นวิชาการ และผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการด้วย 

ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2005, p. 275) กล่าวว่า ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
การจะบอกว่าโรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น มีหลักว่าประสิทธิผลไม่ใช่ของสิ่งเดียวแต่ประสิทธิผล
จะประกอบด้วย ระบบเปิดที่มีปัจจัยน าเข้า (มนุษย์ และทรัพยากร) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในและโครงสร้างองค์การ) และผลผลิต (สัมฤทธิผลของผลผลิต)  

มอท (Hoy & Miskel, 2001, pp. 305-307; cited in Mott, 1972) เสนอองค์ประกอบ
ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  4 ประการ คือ ความสามารถในการท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติทางบวก การปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

เอดมอน (Hoy & Miskel, 2005, p. 281; cited in Edmons 1979) เสนอว่า การประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนควรจะประเมินจาก 
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(1) ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
(2) การให้ความส าคัญกับทักษะพ้ืนฐาน 
(3) ความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(4) บรรยากาศที่ปลอดภัย อบอุ่น 
(5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
(6) สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2005, p. 281) ได้ศึกษางานวิจัยประสิทธิผล
ของโรงเรียนหลายชิ้น และได้น าเสนอองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนของนักวิจัย
ที่น่าสนใจและมีความเหลื่อมกันขององค์ประกอบจากแนวคิดของนักวิจัยประสิทธิผลสองท่าน ดังนี้  
(Hoy & Miskel, 2005, p. 281; cited in Purkey & Smith, 1983, Scheerens & Bosker, 1997)  

4) องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน กิลแฮม (Gillham, 2000) เสนอเกณฑ์
การวัดประสิทธิของโรงเรียนดังนี้ 

(1) มีพันธกิจชัดเจน 
(2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(3) บรรยากาศที่มีการคาดหวังสูงในความส าเร็จ 
(4) โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ 
(5) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(6) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

ออนสไตน์ (Lunenberg & Ornstein, 2004, pp. 411-412; cited in Orstein, 2003, 
p. 474) สรุปว่า เกณฑ์ตัดสินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษามี 12 ประการ คือ 

(1) ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ 
(2) คะแนนจาการเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง 
(3) คะแนนจากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น เช่น การเขียน หรือการวัดอย่างอ่ืนที่ไม่ได้

ก าหนดในวัตถุประสงค์ 
(4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 
(5) ความเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของนักเรียน 
(6) ความคิดของผู้ปกครองและชุมชน 
(7) การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(8) รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
(9) อัตราการมาเรียน 
(10) จ านวนวัสดุ สื่อ ที่นักเรียนยืมจากห้องสมุด 
(11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง 
(12) การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรียน 

ส าหรับ ดาพท์ (Daft, 1986); กิ๊บสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 1991, pp. 29-33) 
อธิบายตรงกันถึงโมเดลของประสิทธิผลที่จะยืนยันว่าโรงเรียนนั้นๆ มีประสิทธิผลหรือไม่นั้นมี 3 โมเดล
ส าคัญ คือ 
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(1) โมเดลวัตถุประสงค์ (goal model of organization effectiveness) ขององค์การ
ที่มีประสิทธิผล แบ่งวัตถุประสงค์เป็น 2 อย่าง คือ ก. วัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ (official goals) 
ข. วัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงปฏิบัติการ (operative goals) 

(2) โมเดลระบบทรัพยากร (system-resource model of organization 
effectiveness) คือ การมีประสิทธิผลขององค์การอยู่ที่ความสามารถ ที่จะเปรียบเทียบความสามารถ
ในการต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลน  หรือที่มีค่ามากกว่า โมเดลที่อาศัยทฤษฎีระบบ 
เป็นการอธิบายพฤติกรรมบุคคลในองค์การที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์การ
พิจารณาในส่วนของพฤติกรรมการท างานบุคคลและกลุ่มภายในองค์การนั้น  เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง การท างานขององค์การไปสู่ผลผลิต ส่วนภายนอกองค์การก็ได้รับการกดดันในเรื่อง
การแข่งขันกันให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็น 

(3) โมเดลผสมผสานระหว่างเป้าหมายและระบบทรัพยากร  (an integrated 
goal and system-resource model of organization effectiveness) เป็นการมองต่อจากเกณฑ์
หลักโดยการมององค์กรในระบบเปิด มีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ก. มิติเวลา ข. มิติ
องค์ประกอบพหุ เป็นการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ค. มิติเกณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึด
หลักการ คือ ไม่มีเกณฑ์ใดดีที่สุด จึงต้องวัดในลักษณะของวิธีการเชิงระบบ โมเดลที่เกิดจากการบูรณาการ
ในทุกโมเดล และทุกมิติ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนได้  
โดยจะต้องมีการปรับ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีสิ่งชี้วัด คือ ก. ปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ ทรัพยากร และเงิน สิ่งอ านวยความสะดวก ความพร้อมของนักเรียน ความสามารถของครู
เทคโนโลยี การสนับสนุนจากผู้ปกครอง การเมือง และระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
ข. กระบวนการ ได้แก่ ความสม่ าเสมอ และวิสัยทัศน์ บรรยากาศของสุขภาพ ระดับแรงจูงใจ บรรยากาศ
ในโรงเรียนและห้องเรียน คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพการสอน เวลาที่ใช้เรียน และคุณภาพของผู้น า 
และ ค. ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักเรียน อัตราการขาดงานของครู อัตราการออกกลางคัน 
และคุณภาพการปฏิบัติงาน (Hoy & Miskel, 2001, pp. 289–300) อย่างไรก็ตามการศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นเพียงหัวข้อหนึ่ง ของการวิจัยทางการศึกษาในด้านการศึกษาประสิทธิผล
ขององค์การ มีการพัฒนารูปแบบการวิจัยอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรทางการศึกษาที่มีตัวแปรเกี่ยวข้องมากมาย ฉะนั้น ตัวแปรที่นักวิจัยน ามาศึกษา ควรเป็นตัวแปร
ที่ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา ที่มีปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ทั้งในระดับโรงเรียน 
ระดับห้องเรียน ตัวแปรแต่ละระดับที่น ามาศึกษาต้องมีความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันในองค์การ  
(Scheerens & Creemers, 1988, p. 702; cited in Fraser, et al., 1987; Walberg, 1976) จากผลงานของ 
ดัทไวเลอร์ ที่ทบทวนวรรณกรรม โดยการสังเคราะห์จากผลการศึกษาของ เพอร์กี้ และสมิธ โรคช์ 
และเบเกอร์ สเตดแมน เวสัน และคนอื่นๆ วิมเพลเบอร์ก และสมิธ เทดไลน์ และสตริงฟิลด์ ดัทไวเลอร์ 
(Sergiovanni, 1991, p. 88; cited in Duttweiler’s, 1990); (Purkey & Smith, 1982); (Rouche & 
Baker, 1986); (Stedman, 1987); (Wayson, et al., 1988); (Wimpellberg, Teddlie & Stringfied, 
1989; Duttweiler’s, 1988) แสดงให้เห็นว่า หากจะนิยามองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนใหม่ 
ที่ได้จากผลการศึกษาในระยะแรก ประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ต่อไปนี้ คือ 1) เน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ 2) มีการน าเสนอหลักสูตรส าหรับคน
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ที่มีปัญหาทางการเรียน 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียน  4) มีการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นไปในทางบวก 5) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ 6) มีการส่งเสริมการพัฒนา
ทีมงาน 7) มีการฝึกการเป็นผู้น าร่วมกัน 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน 

เวบสเตอร์ และโอล์ซัน (Webster & Olson, 1984) กล่าวว่า การพิจารณาถึง
ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น มีหลายปัจจัยที่จะต้องมีการพิจารณา แม้ว่าโดยทั่วๆ ไปมักจะนึกถึง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เอ็ดมอน (Edmonds, 1992) ได้กล่าวถึง การตรวจสอบประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยการพิจารณาจากการมีผู้น าที่เข้มแข็ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และการมุ่งไปที่การสอนทักษะที่ส าคัญ
ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ ลูเนนเบิร์ก และออนส์ไตน์ (Lunenburg & Ornstein, 2004, p. 410) 
ได้เสนอว่า การจะพิจารณาว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น  เกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักของการวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยมีตัวชี้วัดโดยทั่วๆ ไป คือ 1) การเปรียบเทียบ
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังกับผลสัมฤทธิ์ที่เป็นอยู่ของนักเรียน 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ด้วยเกรดว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนระหว่างโรงเรียนประเภทเดียวกัน  
เมื่อผู้ปกครองมีรายได้และชนชั้นทางสังคมไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบกลุ่มของนักเรียนโดยจ าแนก
ตามเพศ และชนชั้นทางสังคม 5) วิเคราะห์เกี่ยวกับเกรดที่มีอัตราเฟ้อสูง ความโด่งเบ้ของระดับ
ผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เกณฑ์ต่อไปนี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียนได้อีกด้วย คือ  
(Lunenburg & Ornstein, 2004, pp. 409-410) 

(1) ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(2) การเข้าใจในภารกิจของโรงเรียน คือ การที่คณะครูทั้งหมดในโรงเรียน 

มีความรู้สึกผูกพันและรู้ถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ การจัดล าดับงาน กระบวนการวัดและประเมิน 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

(3) การมีภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ การที่ผู้อ านวยการเป็นคนที่เข้าใจในงานวิชาการ
และมีคุณลักษณะที่จะประยุกต์งานไปสู่ประสิทธิผล 

(4) บรรยากาศที่มีความคาดหวังสูง คือ การที่บุคคลในคณะมีความสามารถ
ที่จะน านักเรียนไปสู่การเรียนเพื่อรอบรู้ในทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 

(5) การให้เวลามากๆ ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน คือ การมีเวลาที่จะให้กับ
นักเรียนในการวางแผนการจัดกิจกรรม และฝึกทักษะต่างๆ 

(6) ความถี่ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน คือ การใช้เวลาในการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นรายบุคคล และมีโปรแกรมเพ่ือการช่วยเหลือ แนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล 

(7) การมีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในเชิงบวก คือ การที่มีการส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองสนับสนุนในภารกิจ  และกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนดีขึ้นส าหรับ วอลซ์ (Walsh, 1999, p. 235) วิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีเป้าหมายสูงสุด คือ 
การบริหารงานร่วมกับคณะครู และนักเรียนให้โรงเรียนมีประสิทธิผล โดยนักเรียนในโรงเรียนทุกคน
มีการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี องค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมี ดังนี้ 
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ก. การเข้าถึงความส าเร็จที่แท้จริง 
ข. การเข้าถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ค. การรับรู้ถึงบริบทที่อยู่รอบโรงเรียน 
ง. การรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของทีมงาน 
จ. การรู้ถึงระดับและความสามารถของนักเรียน 
ฉ. มีระบบบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิผล 
ช. การรู้ถึงล าดับของงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ซ. การมีวิสัยทัศน์และรู้ว่าเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ที่ไหน 

จากการศึกษาของนักวิชาการประสิทธิผลของโรงเรียน คือ เทดไลน์ เรย์โนลด์ และ 
คนอ่ืนๆ ครีเมอรส์ และฮิล และโรว์ (Van Damme, et al., 2002, pp. 396-397; cited in Teddlie, 
1994); (Reynolds; et al., 1994); (Creemers, 1994); (Hill & Rowe, 1996) ได้ข้อเสนอว่า การวิจัย
ประสิทธิผลโรงเรียนจะต้องมองที่หน้าที่ (function) ของโรงเรียนให้กว้างขึ้นโดยในระยะแรก
มีการศึกษาเฉพาะระดับโรงเรียน แต่ต่อมาพบว่า จ าเป็นต้องศึกษากระบวนการในห้องเรียนด้วย
เพราะแท้จริงแล้ว กระบวนการในห้องเรียนมีความส าคัญกว่าระดับโรงเรียน ส าหรับ ยูไลน์ และคนอ่ืนๆ 
(Uline, et al., 1998, pp. 470-471) ได้พยายามสร้างโมเดลของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
จากงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยของ กูดแมน และเพ็นนิง (Goodman & Pennings, 1977); ฮอย 
และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2005) และมอร์แกน (Morgan, 1997) ซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถวัด
ประสิทธิผลได้อย่างเป็นปรนัย  โดยแบ่งประสิทธิผลของโรงเรียนออกเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้  
(Sweetland & Hoy, 2000, p. 711) ก) ด้านการเรียนการสอน (instrumental) คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  (student achievement) ข) ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้สึก  
(expressive outcomes) คือ บรรยากาศของโรงเรียน (school climate) และความไว้วางใจกัน 
(trust) ดังภาพประกอบ  
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ภาพ 4  แสดงโมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
ที่มา: (Uline; et al., 1998, p. 469)  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530, หน้า 32-35) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ถือว่าเป็นผลผลิตทางการศึกษาออกเป็น  2 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย 
(2538) ที่กล่าวว่า การวิจัยทางการศึกษาที่มีข้อมูลลดหลั่น โดยทั่วไปเป็นการศึกษาคุณภาพการศึกษา 
โดยก าหนดให้ตัวแปรตามในการวิจัย คือ ผลผลิตทางการศึกษา (educational outcomes) ซึ่งได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (academic achievement) และผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (non academic 
achievement) โดยตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงดู คุณภาพของครู 
วิธีการเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ แนวคิดของ แวน แดม และคนอ่ืนๆ (Van Damme, et al., 2002, p. 384) 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเสนอว่า ควรมีการประเมินประสิทธิผลโรงเรียนสองส่วน ดังนี้ คือ 

ครูมีความศรัทธา 

ในผู้บริหาร 

สขุภาพใน
โรงเรียน 

ครูมีความศรัทธา 

ในผู้ ร่วมงาน 

การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม 
ที่เป็นเครื่องมือ 

ประสิทธิผล 
โดยภาพรวม 

กิจกรรมที่แสดงออก 

ครูมีความศรัทธา 
ในผู้ร่วมงาน 

ครูมีความศรัทธา 
ในผู้บริหาร 

 

สุขภาพ 
ในโรงเรียน 
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(1) ผลผลิตที่เป็นวิชาการ (academic output) ของโรงเรียน โดยวัดจากคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย  อันเป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้  และเป็นวิชา
ที่เป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียน โดยวัดจากเกรดในวิชาดังกล่าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(ช่วงชั้นที่ 2) ดังที่ ครีเมอร์ส และเรย์โนลด์ (Creemers & Reynolds, 1996, pp. 262-263) 
ให้เหตุผลว่าวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทยเป็นวิชาที่ครอบคลุมทักษะพ้ืนฐานความรู้ของบุคคล ได้แก ่
การอ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น 

(2) ผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (non-academic output) อาศัยแนวคิดของแวน 
แดม และคนอ่ืนๆ (Van Damme, et al., 2002, pp. 396-397) ได้ท าการศึกษาวิจัยประสิทธิผล
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประเทศเบลเยียม  เป็นการศึกษาแบบพหุระดับที่ศึกษา
แบบระยะยาวถึง 10 ปี ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิผลที่พัฒนาโดย แวน แลนเดกแฮม และคนอื่นๆ 
(Van Damme, et al., 2002, pp. 396-397; cited in Van Landegham, et al., 2002) ซึ่ง แวน แลนเดกแฮม 
ได้พัฒนาเครื่องมือชื่อ The Loso Well-Being Questionnaire ที่ปรับปรุงมาจากสมิท และโวสท์ 
(Van Damme, et al., 2002, pp. 396-397; cited in Smiths & Vorst, 1980); แจนเซน (Van Damme, 
et al., 2002, pp. 396-397; cited in Janssen, 1982) และสโตล (Van Damme, et al., 2002, 
pp. 396-397; cited in Stoel’s, 1980) ชื่อ “Academic self-concept” ซึ่งมีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือไว้น่าเชื่อถือ โดยข้อค าถามมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ มีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 

ก. ความสนใจในสิ่งที่เรียน 
ข. ความสัมพันธ์กับครู 
ค. ความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน 
ง. ความสนใจในชั้นเรียน 
จ. แรงจูงใจต่อสิ่งที่เรียน 
ฉ. เจตคติต่อการบ้าน 
ช. ความคิดท่ีมีต่อวิชาการ 
ซ. การบูรณาการทางสังคมในห้องเรียน 

องค์ประกอบประสิทธิผลของ สมิธและเพอร์กี้  
ก. ภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ข. การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในหลักสูตร  
ค. เป้าหมายโรงเรียนมีความชัดเจน  
ง. การใช้เวลาในการด าเนินภารกิจของโรงเรียน  
จ. ผลส าเร็จทางวิชาการ  
ฉ. บรรยากาศที่เรียบร้อย  
ช. การค านึงถึงชุมชน  
ซ. การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
ฌ. การบริหารจัดการโรงเรียน  
ญ. การพัฒนาครู  
ฎ. การมั่นคงในงาน  
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ฏ. การร่วมกันวางแผนในหมู่คณะ  
ฐ. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยอื่น 

องค์ประกอบประสิทธิผลของ ชีเรนส์และโบสเกอร์ 
ก. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ข. คุณภาพของหลักสูตร 
ค. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ 
ง. เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ 
จ. ผลย้อนกลับและการเสริมแรง 
ฉ. บรรยากาศชั้นเรียน 
ช. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ซ. การเรียนรู้แบบอิสระ 
ฌ. การวัดศักยภาพบุคคล  
ญ. ความเห็นพ้องกันและความสามัคคีในหมู่คณะ 
ฎ. โครงสร้างงานที่ชัดเจน 
ฏ. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานที่เหมาะสม 

5) งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2527ก, หน้า 69) ศึกษาพบว่า 

คุณภาพการศึกษาโดยวัดคะแนนรวมวิชาเลขคณิตและภาษาไทยเป็นเกณฑ์คะแนนของอ าเภอ
ที่มีความหนาแน่นน้อย จะมีคะแนนต่ ากว่าอ าเภอที่มีความหนาแน่นมากกว่า  และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ วุฒิครู ร้อยละของอาคารเรียน
ที่ต้องปรับปรุงมาก อุปกรณ์การเรียนการสอนและสาธารณูปโภคในโรงเรียน ซึ่งในการศึกษา พบว่า 
อ าเภอที่มีความหนาแน่นมาก มักจะได้เปรียบอ าเภอที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2527ข, หน้า 13) ศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ภูมิหลัง
ของผู้บริหารสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน  และสภาพการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบด้านภูมิหลังของครู ด้านการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และด้านพฤติกรรมทั่วไป โดยปัจจัยทั้งสองประการนี้ จะมีผลกระทบต่อ
คุณภาพผลผลิตของโรงเรียน 

เสริญ พิศาลวัชรินทร์ (2531) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความพร้อมทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นเด็กเล็กตามคุณลักษณะของครูผู้สอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนชั้นเด็กเล็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนจากครูผู้สอนที่มีเพศ  วุฒิ 
และภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจ าวัน มีความพร้อมทางการเรียนภาษาไทยไม่แตกต่างกันนักเรียน
ชั้นเด็กเล็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนจากชั้นเรียนที่มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 19 
รองลงมา และ 1 : 20-30 คน จะมีความพร้อมทางการเรียนแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนจากชั้นเรียนที่มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน  1 : 31 คนขึ้นไป และนักเรียน
ชั้นเด็กเล็กในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล มีความพร้อมทางการเรียนภาษาไทย
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แตกต่างกัน โดยที่นักเรียนชั้นเด็กเล็กในจังหวัดสตูล มีความพร้อมทางการเรียนภาษาไทยสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ นักเรียนชั้นเด็กเล็กในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาตามล าดับ 

เอกชัย กาญจนา (2531) ศึกษาปัจจัยภายในโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า 

(1) ด้านการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียน มีพฤติกรรมการบริหารในระดับมาก มีลักษณะ
ที่เอ้ือต่อการบริหารในระดับดี และบทบาทด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมาก 

(2) ด้านการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน
ในระดับด ีและมีทักษะปฏิบัติในขณะประกอบการเรียนการสอนในระดับมาก (คุณภาพการสอน) 

(3) ด้านการบริการนักเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน และด้านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนสามารถจัดอยู่ในระดับดี 

(4) ปัจจัยภายในโรงเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการบริหาร คุณลักษณะของผู้บริหาร
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ คุณลักษณะของครู ทักษะของครู การให้บริการนักเรียน การจัดกิจกรรม
นักเรียนและอาคารสถานที่ มีความสัมพันธ์น้อยมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เว้นแต่การให้บริการนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(5) การให้บริการนักเรียนกับคุณลักษณะของผู้บริหาร  ท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 17 

จุมพล พูลภัทรชีวิน  (2532) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน โดยมุ่งเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาเอกชนระหว่าง
โรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลสูงกับโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่ า โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(ethnographic delphi future research) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนในเรื่องของความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบการบริหารโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลสูงจะมีการบริหารที่เป็นระบบ มีการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการติดตามและตรวจสอบผลและตรวจสอบค าสั่ง มีการตรวจบันทึกการสอนและมีการติดตาม
ผลการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีแผนการปฏิบัติงานเป็นปฏิทินและมีการประชุมครู
อย่างต่อเนื่อง ในด้านที่เกี่ยวกับตัวครู พบว่า ครูในโรงเรียนสัมฤทธิผลสูงส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้สอนตรงตามสาขาที่เรียนมา  ได้เงินเดือนตรงตามวุฒิและโรงเรียนมีโอกาส
คัดเลือกครูตามที่ต้องการ ในขณะที่ครูในโรงเรียนสัมฤทธิผลต่ าส่วนใหญ่มีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี
ด้านนักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนในโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลสูงมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองคาดหวังที่จะให้นักเรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในขณะที่นักเรียนในโรงเรียน
ที่มีสัมฤทธิผลสัมฤทธิผลต่ ามาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนและเข้าโรงเรียน
รัฐบาลไม่ได้ มีความมุ่งหวังเพียงเรียนให้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แล้วออกไปท างานในโรงงานละแวกนั้น 
นอกจากนี้  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารและบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อสัมฤทธิผล
ของการศึกษาเอกชนโดยทั่วๆ ไปในขณะที่ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนและคุณภาพด้านวิชาการ
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เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชน ส่วนปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อสัมฤทธิผลของการศึกษา
เอกชนในอนาคต ได้แก่ เรื่องการบริหาร และการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนในทุกๆ ด้าน 

ปราณี จ านงเจริญ (2533) วิจัยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในเขตการศึกษา 11 ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการศึกษา พบว่า  

(1) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอดพหุคูณ  ปรากฏว่า ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปรภูมิหลังนักเรียนเกี่ยวกับอายุของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
และความคาดหวังในการศึกษาต่อ ตัวแปรด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับปริมาณการให้การบ้านและ
บรรยากาศในชั้นเรียน และตัวแปรด้านการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน ประสบการณ์ในการรับราชการของผู้บริหารโรงเรียน ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(2) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 2 ระดับ ปรากฏว่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนักเรียน  พบว่า ตัวแปรภูมิหลังนักเรียนเกี่ยวกับอายุของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมและความคาดหวังในการศึกษาต่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโรงเรียน  พบว่า อายุของครู 
มีผลทางบวกต่อ slope ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และประสบการณ์ในการสอนของครูมีผลทางลบต่อ slope ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
ในการศึกษาต่อกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(3) การวิเคราะห์ถดถอดพหุคูณ ใช้สมการเพียง 1 สมการ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับนักเรียน ส่วนการวิเคราะห์พหุระดับใช้สมการวิเคราะห์ 2 ระดับ ได้แก่ สมการในระดับนักเรียน 
1 สมการ และสมการในระดับโรงเรียน 4 สมการ และยังท าให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างระดับซึ่งไม่พบในการวิเคราะห์ถดถอดพหุคูณ  ได้แก่ อายุของครูมีผลทางบวกต่อ slope 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และประสบการณ์
ในการสอนของครูมีผลทางลบต่อ slope ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการศึกษาต่อกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ณรงค์กร ช านาญเวช (2536) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตการศึกษา 2 
ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย
ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ
ปานกลาง สภาพและปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
 จรูญ พรหมสุข (2538) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตการศึกษา 2 ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านวิชาการมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดแคลน
อาคารเรียน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
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 จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2538) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียน องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครู และองค์ประกอบ
ด้านผู้ปกครอง 
 ศักดิ์คเรศ ประกอบผล (2539) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตภาคกลาง 
ตามการรับรู้ของครูระหว่างโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับโรงเรียนที่นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนอยู่ในระดับดีกว่าโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดีกว่า
ด้านผู้เรียน ได้แก่ บุคลิกภาพของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน ความเอาใจใส่ของบิดา-มารดา
และฐานะทางครอบครัว ส าหรับด้านครูผู้สอน ได้แก่ พฤติกรรมการสอน การสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ส่วนด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้นั้นดีกว่าเกือบทุกด้าน ยกเว้นสภาพอาคารสถานที่ 
ผลจากการสัมภาษณ์และสังเกต  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม  ทางการเรียน
ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ ด้านสื่อการสอน ควรมีศูนย์สื่อโรงเรียนควรมีบรรยากาศที่ดี 
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 พัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์ (2540) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา 
(X1) ตัวเลข (X2) ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (X5) การรับรู้ตนเองด้านความสามารถ
ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X6) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X7) และความวิตกกังวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (X8) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (y) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล (X3) และมิติสัมพันธ์ (X4) 
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (y) ได้แก ่
ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา (X1) ตัวเลข (X2) ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (X5) 
การรับรู้ตนเองด้านความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์  (X6) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ (X7) โดยที่ตัวพยากรณ์ ทั้งห้านี้สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ได้ร้อยละ 46.53  
 วาด หนูมา (2540) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบ
เฉพาะกรณีโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี  โดยการศึกษาปัจจัย
และกระบวนการที่ชุมชนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา  โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในหลายพ้ืนที่ (multisite case 
studies) โดยศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างละ 1 โรง โดยผู้วิจัยไปฝังตัวอยู่ 4–5 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และ
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อาศัยทฤษฎีระบบ (system theory) เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแปรผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัย
ที่ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา 
พบว่า ทั้ง 2 กรณี มีชุมชนแวดล้อมโรงเรียนเป็นชุมชนดั้งเดิมทั้ง 2 แห่ง และส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
แต่ชุมชนก็ยังแบ่งเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ รับการดูแลที่ดี 
มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  และ
สูงกว่าระดับที่น่าพอใจ ของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ คุณสมบัติ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องมีเวลาสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อชุมชน  ความตั้งใจจริงในการพัฒนา
โรงเรียนและความซื่อสัตย์ที่ชุมชนได้เห็นจึงท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และนอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น า
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ การพูด เสียสละ การเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและมีความสามารถเอาชนะจิตใจ
ของชุมชนและครูได้ 2) กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษานั้น
ผู้บริหารและครูต้องแสดงความตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียน และนักเรียนให้ชุมชนได้เห็น โดยผู้บริหารและครู
ต้องเข้าท าประโยชน์แก่ชุมชน คือ เยี่ยมเยียนชุมชนเยี่ยมนักเรียนที่มีปัญหาเจ็บป่วย และต้องช่วย 
งานบุญต่างๆ และกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานอื่นๆ มาท าประโยชน์
แก่ชุมชนด้วย แล้วดึงชุมชนให้เข้าสู่โรงเรียนโดยโรงเรียนต้องสร้างศูนย์รวมใจของชุมชนขึ้นในโรงเรียน 
และสร้างกิจกรรมที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน อาทิ การตรวจตราความประพฤติและสนใจต่อการเรียนของนักเรียน  และมีการน า
ศรัทธาทางศาสนามาชักจูงให้มีการบริจาคเงิน  สิ่งของและแรงงานในการพัฒนาโรงเรียนและ
การพัฒนานั้นจะยั่งยืนจะเกิดขึ้น เมื่อปฏิบัติเป็นระยะเวลานานจนท าให้ชุมชนรู้สึกว่า โรงเรียนและครู
เป็นสมบัติของเขา เขามีส่วนร่วมคิดวางแผนด าเนินการรับผิดชอบ ประเมินผล และรับผลประโยชน์ 
ทั้งนี้การเงินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอยู่เสมอ 
 วีณา สมสุด (2540, หน้า 66) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคุณ ด้วยวิธีสเต็ปไวส์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
มีเพียงตัวเดียว คือ วิธีเรียน 
 ชิดชนก เชิงเชาว์, อ าภา บุญช่วย และทวี ทองค า (2541, หน้า 150) ศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโรงเรียน โดยวิธีสร้างแบบจ าลอง
โครงสร้างเชิงความแปรปรวนร่วม พบว่า มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านบริหารโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนของครู และคุณลักษณะของนักเรียน ส าหรับดัชนีบ่งชี้องค์ประกอบ
ด้านการบริหารโรงเรียน คือ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนดัชนีชี้วัดคุณลักษณะการจัดการเรียนการสอนของครู คือ ความรู้ ความสามารถในการสอน
ของครูคุณลักษณะส่วนตัวของครู และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  ส าหรับดัชนีบ่งชี้
คุณลักษณะของนักเรียน คือ อาชีพของผู้ปกครอง และอัตราการขาดเรียนของนักเรียน ส าหรับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งวัดโดยการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และพบว่า ผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
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 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2541) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์  ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์  
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การมี 4 ตัวแปร 
คือ ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การ สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์การและ
การบริหารงานบุคคลและเมื่อแยกเป็นรายได้ พบว่า คุณลักษณะของบุคคลในองค์การซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม การวิจัย 
การผลิตสื่อและด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การ  ส่วนคุณลักษณะผู้น า
ด้านสรรถภาพภาพทางกายและบุคลิกภาพ ความรู้ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารการศึกษา ทักษะ
การบริหารและคุณธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 
 บุญลือ จันทศร (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
และพบว่า พฤติกรรมการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สุภาภรณ์ เกชรารัตน์ (2543) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล
ในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คณะครู
ในโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอน รองลงมาคือ คณะครูในโรงเรียน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานในงานรับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน และน้อยที่สุดคือ 
นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ในการบริหารงานของโรงเรียน ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนครู ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พฤติกรรม
ผู้น าวิชาการ พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พฤติกรรม การบริหารและการเปลี่ยนแปลง 
ความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุน และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของโรงเรียน ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การได้รับการอบรม ขนาดของโรงเรียน
และระดับชั้นที่เปิดสอน 
 ชิดชนก เชิงเชาว์, ณรัณ ศรีวิหะ และวิรุฬห์ แสงงาม (2544, หน้า 127) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งศึกษาปัจจัยด้านน าเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ  และปัจจัย
ด้านผลผลิต โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการพรรณนาเพ่ืออธิบาย ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 
4 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษา
เอกสารผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐาน
การศึกษา รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการน าเข้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน
ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน และปัจจัยเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การเรียน
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ส่วนปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านการผลิต  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับหลักฐาน
การปฏิบัติการหรือร่องรอยการท างาน  และปัจจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก
การยอมรับนับถือระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันตามล าดับระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันตามล าดับ 
 องอาจ นัยพัฒน์ (2544) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิเคราะห์พหุระดับ 2 ระดับ ก าหนดให้คะแนนผลการเรียนรู้ทางด้านวิชาการในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และผลด้านที่ไม่ใช่วิชาการ ได้แก่ เจตคติต่อโรงเรียน
และการเรียน เป็นตัววัดประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภายในโรงเรียน (within–
school models) ผลการเรียนอยู่ในรูปของ GPA และความเอาใจใส่ต่อการศึกษาของผู้ปกครอง
ของนักเรียนมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของผลการเรียนรู้ทั้งสองด้าน  และทั้งสองระดับชั้น 
(ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน) ตัวแปรเพศ และเศรษฐานะของผู้ปกครองนักเรียนมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางบวก หรือการเพิ่มพูนขึ้นในคะแนนผลการเรียนของนักเรียนเพียงบางด้าน
และบางระดับชั้น 
 ในรูปแบบระหว่างโรงเรียน (between–school models) พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของบุตรหลาน และบรรยากาศภายในโรงเรียน ชั้นเรียน
เศรษฐานะและปกติวิสัยการมาเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ทั้ง 2 ระดับชั้น 
 ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545, หน้า 50) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ทุกเขตการศึกษาและกรุงเทพมหานคร ประสิทธิผลแบ่งออกเป็น 
4 ด้าน คือ การปรับตัว (adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (goal achievement) การบูรณาการ 
(integration) และการด ารงค่านิยมขององค์กร  (latency) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษามีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง  
ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียนในปัจจัยด้านโรงเรียน ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และตัวแปรการบริหาร
ในปัจจัยด้านผู้บริหาร ตัวแปรความพึงพอใจในการท างานของครูในปัจจัยด้านครู มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา คือ พฤติกรรมการบริหารและความคิด
สร้างสรรค์ โดยท านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 62 เปอร์เซ็นต ์
 เยาวเรศ จันทะแสน (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลการเรียน
ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X9) 
แบบการเรียนแบบอิสระ (X1) แบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม (X5) แบบการเรียนแบบร่วมมือ (X3) 
แบบการเรียนแบบพึ่งพา (X4) แบบการเรียนแบบแข่งขัน (X6) อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ (X10) 
เจตคติต่อผู้สอน (X8) เจตคติต่อการเรียน (X7) บรรยากาศในชั้นเรียน (X12) และความคาดหวัง
ของบิดามารดาต่อการเรียน (X13) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียน  ส่วนแบบการเรียน
แบบหลีกเลี่ยง (X2) มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการเรียน  โดยตัวแปรที่ เป็นตัวพยากรณ์
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .603 มีอ านาจในการพยากรณ์ผลการเรียนได้ร้อยละ 
36.40 
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สุชาดา อินทรก าแหง ณ ราชสีมา (2545, หน้า 93-94) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษามี 9 ด้าน 22 ตัวแปร ได้แก่ 

(1) ด้านนักศึกษา คือ คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความพอใจที่จะเรียน
ก่อนเข้าเรียน การได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

(2) ด้านอาจารย์ คือ ความรู้ด้านการพยาบาลของอาจารย์  ความช านาญ
ในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

(3) ด้านทรัพยากรสนับสนุน คือ ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 
จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่าประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งที่หน่วยงาน องค์การ หรือบุคคล 

มีความต้องการที่จะบรรลุถึงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจะบรรลุถึงนั้น จะต้องพิจารณาเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ว่าคืออะไร มากน้อยแค่ไหน เกณฑ์อะไรที่ใช้วัด วัดโดยใคร เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่า
บรรลุประสิทธิผลหรือยังก็ย่อมขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ประเมินแต่ละคน  แต่ละองค์การ ดังนั้น 
จึงมีนักวิชาการหลายๆ คน พยายามที่จะหาเกณฑ์มาวัดความมีประสิทธิผลขององค์การ  แต่ก็
ไม่สามารถบอกได้ว่าของใครดีกว่ากัน แต่เกณฑ์เหล่านั้นควรจะขึ้นอยู่กับ การสร้างกฎ กติกา หรือ
เกณฑ์ที่บุคคลในองค์การเห็นพ้องต้องกันหรือเป็นเกณฑ์ที่หน่วยงานมีอ านาจระดับบนเป็นผู้ก าหนด
และสิ่งส าคัญคือการวัดโดยเกณฑ์เหล่านั้น ต้องสอดคล้องกับทฤษฎีที่เหมาะสมในที่นี้  คือ การมอง
โรงเรียนในทฤษฎีระบบเปิดนั่นเอง ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียนมักจะวัดที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งในความเป็นจริงควรจะมีการวัดองค์ประกอบอ่ืนๆ  ด้วย เช่น ทัศนคติของนักเรียน
ที่มีต่อโรงเรียน คุณภาพชีวิตการท างานของครู ความพึงพอใจของนักเรียน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดของการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การที่ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนได้โดยตรง พร้อมๆ กับการวัดประสิทธิผลโรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่ได้เป็นหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ลงทุนในทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเงินทุน  อาคารสถานที่ หรือการจัดจ้างครู
มาท าการสอน การที่จะวัดประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีการวัดโดยหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ส าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยวัดประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (non- 
academic output) ตามแนวคิดของแวน แดม และคนอื่นๆ (Van Damme, et al., 2002, 
pp. 396-397) 
 
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 

2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหารการศึกษาถือเป็นภารกิจหลักที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการก าหนด

แบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้มีนักการศึกษา
ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้ 

สมยศ นาวีการ (2550, หน้า 18) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ของการวางแผน การจัดองค์การ การสื่อสาร การควบคุมดูแล และใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จ
ในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนด 
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2550, หน้า 11) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การที่อาศัยหน้าที่ทางการบริหารอย่างน้อย 4 อย่าง  คือ การวางแผน
การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว  
ใช้ทักษะทางการบริหาร แสดงบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับระดับการศึกษารวมทั้งจะต้องเข้าใจ
สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายนอกและภายใน การที่จะพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้การศึกษาเป็นกระบวนการให้คนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจะต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดีพอ โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

เจริญผล สุวรรณโชติ (2551, หน้า 232) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง  
กระบวนการของสังคมอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมกันเพื่อกระท ากิจกรรม
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้ก าหนดไว้   

วิโรจน์ สารรัตนะ (2551, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วยการวางแผน
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การน า (leading) และการควบคุม (controlling) 

เคมป์เบล และคนอื่นๆ (Campbell, et al., 1968; อ้างถึงใน ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์, 2546, 
หน้า 21) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงานที่ผู้บริหาร
ต้องท าหน้าที่ด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินงานจนเสร็จสิ้นได้ผลงานตามที่ต้องการ 

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหน้าที่
ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ซึ่งมีบุคคลและ
หรือกลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งใช้ก าลังคนและทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 

2.3.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา ถือเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารซึ่งได้มีนักการศึกษาและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องได้ให้ความหมายและแนวคิดในทัศนะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2547, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานเพ่ือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ ประกอบด้วย การวางแผน  
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การน า (leading) การควบคุม (controlling) 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2547, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การอ านวยความสะดวก
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ค านึงถึง
ความสะดวกที่ให้แก่ครูในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน 

จันทรานี สงวนนาม (2547, หน้า 140) กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร กล่าวคือ มีลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีความสุขงานวิชาการ
จะเป็นงานที่ท าให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หลักโดยตรง 

สุนีย ทองห่อ (2548, หน้า 16) ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้การด าเนินการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ของการให้การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ทิศนา แขมมณี และชนาธิป พรกุล (2548, หน้า 29) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการ
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างานใหม่ เป็นผู้น าทางความคิด  
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นครูฝึกทักษะและแรงจูงใจ สร้างบุคลากรในการท างานได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง โดยเป็นบุคลากรที่มีจิตส านึกแห่งคุณภาพและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องสร้างนิสัย
แห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในโรงเรียน อันได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมและวิธี  
การท างานโดยจัดกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ในโรงเรียน การสร้างบรรยากาศ และการสนับสนุนการท างานเป็นทีม การปรับปรุงวิธีการท างาน
หรือคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง การท างานหรือกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ และมีการควบคุม
คุณภาพของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การเรียนรู้ตลอดเวลา การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน และผูกพันกับงาน การมีเป้าหมายการพัฒนา
สถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ธงชัย สันติวงษ์ (2548, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นงานที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องกระท าเ พ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากอยู่รวมกัน และร่วมกันท างาน
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จและได้ประสิทธิภาพ 

บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2548, หน้า 13) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ได้ก าหนดไว้ 

นิคม แก้วสา (2548, หน้า 13) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
โดยมีงานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในการที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมาย
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอื่นเป็นงานสนับสนุนและเป็นงานเสริมให้งานวิชาการประสบ
ผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

อุบล เพียรพิทักษ์ (2548, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน
ในสถานศึกษาทุกๆ ด้าน ส าหรับรูปแบบและวิธีในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันไป
ตามความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละภารกิจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552, หน้า 33) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การจัดการส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

จากท่ีนักการศึกษากล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารกลุ่มบุคคล  
กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลให้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานใหม่ เป็นผู้น า
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ทางความคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ จัดเตรียมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ จัดคน
ที่เหมาะกับงานแต่ละด้าน ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งถ้าสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิผล 

2.3.3 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้

ดังต่อไปนี้ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 50-51) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารโรงเรียน

เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ไว้อย่างมีระบบเพราะถ้าระบบบริหารไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดี
ต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วน
ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ช่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ 
ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องน าเอาเทคนิควิธี  
และกระบวนการบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุป้าหมายของสถานศึกษา  
และจากการศึกษาวิจัยพบว่า ในการจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปตาม
แนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะประสบ
ผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติ คือ สถานศึกษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ท าการปฏิรูป
ที่มีประสิทธิภาพ 

จันทรานี สงวนนาม (2547, หน้า 9) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายและเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ และได้กล่าวว่า การบริหารเป็นวิชาชีพเพราะเป็นการท างาน
ที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความช านาญ ผู้ที่จะเป็นนักบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร จึงจะเป็นผู้น าทางการบริหาร
และสามารถน าองค์การไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี 

ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2548, หน้า 158) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาว่า การบริหารและการจัดการโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเพราะเหตุผล
ดังตอ่ไปนี้ 

1) เพ่ือให้งานหรือภารกิจตา่งๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระบบและมีระเบียบไม่ก้าวก่ายกัน 
สามารถเรียงล าดับความส าคัญและความรีบด่วนของงานได้ 

2) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก
การด าเนินการจัดการศึกษานั้นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
ที่ไม่ ใช่มนุษย์ แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจ านวนจ ากัด ผู้รับผิดชอบจึงจะต้องหาทางใช้ทรัพยากร
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ให้เป็นประโยชน์หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยความส าคัญเร่ งด่วนและวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเป็นเครื่องตัดสิน 

3) เพ่ือเป็นการกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงาน การจัดการหรือการบริหารงาน
จะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ บริหารได้ แจกจ่ายหรือกระจายงานความรับผิดชอบให้บุคลากรต่ างๆ 
ตามความสามารถของแต่ละบุคคลได ้

4) เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางหรือเป้ าหมายที่แน่ชัด 
ทัง้นี้เพราะในการจัดการนั้นจะต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ให้แน่ชัด จุดประสงค์จะเป็นเครื่องก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียนว่าจะเปน็ไปในทิศทางใด 

จากความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  การบริหารโรงเรียน
เป็นกระบวนการด าเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครู  
อาจารย์และองค์คณะบุคคลฝ่ายต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่เยาวชนในอันที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.3.4 หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 
หน้าที่ของการบริหารนั้น นักทฤษฎี นักการศึกษา ได้จ าแนกหน้าที่ไว้มีทั้งที่คล้ายกันและ

แตกต่างกัน ดังเช่น วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 1) กล่าวถึง หน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญนั้น
จะประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การน า และการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ 
(2546, หน้า 25) ฟาโยล (Fayol, 1967; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546, หน้า 1) ที่ได้จ าแนกหน้าที่
ทางการบริหาร ออกเป็น 5 หน้าที่ ได้แก่ 

1) การวางแผน 
2) การจัดองค์กร 
3) การสั่งการหรือการบังคับบัญชา 
4) การประสานงาน 
5) การควบคุม 

ส าหรับจันทรานี สงวนนาม (2549, หน้า 21–24) ได้สรุปหน้าที่ทางการบริหารของ
นักทฤษฎีต่างๆ ไว้หลายท่าน ซึ่งในบางหน้าที่จะเป็นหน้าที่เดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังเช่น  
ลูเธอร์ กูลิค และลินดอลเออร์วิค (Luther Gulick & LyndallUrwick, 1969; อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2541, หน้า 10) แบ่งกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น 
7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ การประสานงาน การจัดบุคลากร การรายงาน 
และการงบประมาณ จะเห็นได้ว่าหน้าที่ดังกล่าวนั้น นักการศึกษาได้ก าหนดไว้ใกล้เคียงกัน 

สรุปได้ว่า หน้าที่ทางการบริหารตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนั้น มีหน้าที่ที่ส าคัญๆ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การน าการควบคุม การประสานงาน การจัดหาบุคลากร 
การรายงาน และการงบประมาณ 
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2.3.5 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอขอบข่ายงานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาไว้แตกต่าง

หลากหลายกันในชื่อเรียกและเนื้องาน ดังเช่น 
เคมป์เบล (Campbell และภิญโญ สาธร; อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2547, หน้า 13) 

ได้จ าแนกขอบข่ายงานการบริหารสถานศึกษาไว้ 6 งาน คือ 
1) งานการสอนและพัฒนาการใช้หลักสูตร 
2) งานบริหารกิจการนักเรียน 
3) งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
4) งานบริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
5) งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
6) งานจัดองค์กรและโครงสร้างของสถานศึกษา 

อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน (2548, หน้า 14) ได้แบ่งงานการบริหาร
สถานศึกษาไว้ใกล้ เคียงกัน 6 งาน คือ 

1) งานวิชาการ 
2) งานบริหารทั่วไป 
3) งานบุคลากร 
4) งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการศึกษา 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานด้านสัมพันธ์กับชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 9) ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยแบ่งขอบข่ายภารกิจงานของสถานศึกษาไว้ 4 งาน คือ 

1) งานการบริหารวิชาการ 
2) งานการบริหารงบประมาณ  
3) งานการบริหารงานบุคคล 
4) งานการบริหารทั่วไป 
สรุปได้ว่าขอบข่ายการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 

งานหลักๆ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 
2.3.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 
ปัจจัยการบริหารโดยทั่วไปแล้วจะค านึงถึงทรัพยากรทางการบริหาร 4 อย่างหรือที่เรียกว่า

“4 M’s” เพราะเป็นปัจจัยของการบริหารที่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะท าให้การบริหารงาน
ไม่ราบรื่นไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัตถุสิ่งของ และการจัดการ (ฤกษ์ชัย ใจค าปัน, 
2549, หน้า 1) นอกจากนี้ยังมีผู้ให้แนวคิดเรื่องปัจจัยการบริหาร ดังนี้ 

เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2547, หน้า 85) ได้ให้แนวคิดเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย 

1) ปัจจัยภายในระบบการศึกษาซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของครูหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

58 
 

 
 

2) ปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปัจจัยการบริหารตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, 1969, p. 12) ได้กล่าวถึง ปัจจัย
การบริหารของผู้บริหารไว้ดังนี้  

1) ภาวะผู้น า 
2) แรงจูงใจ  
3) การติดต่อสื่อสาร  
4) การปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกัน 
5) การตัดสินใจ  
6) การก าหนดเป้าหมายหรือการสั่งการ  
7) การควบคุมงาน  
8) มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 

ภารดี อนันต์นาวี (2548, หน้า 8) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยใช้ปัจจัยการบริหารในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย วุฒิทางการศึกษา   
ประสบการณ์การบริหาร ความสามารถในการบริหาร 

2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า การตัดสินใจ   
แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 

3) ปัจจัยด้านสถานการณ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน  
การสนับสนุนทางสังคมของครู แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู บรรยากาศของโรงเรียน สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจทางสังคมภายนอก ที่ท าให้ครูพึงพอใจมีความส าเร็จในการผลิตนักเรียน 

สมทรง ชุมรักษ์ (2548, หน้า 9) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  โดยใช้ปัจจัย
การบริหารในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1) ภาระงานของครู หมายถึง ปริมาณงานในความรับผิดชอบของครูสายผู้สอน 
นับจ านวนชั่วโมงที่ครูปฏิบัติการสอน และจ านวนชั่วโมงที่ท างานส่งเสริมการสอนต่อสัปดาห์
งานส่งเสริม การสอนได้แก่ตรวจงานนักเรียน เตรียมการสอนและอุปกรณ์การสอน สอนซ่อมเสริม  
การส ารวจการมาเรียนของนักเรียน การดูแลความพร้อมของห้องเรียน การควบคุมแถวและกิจกรรม
หน้าเสาธง งานที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การประชุมปรึกษางาน การจัดท าสมุดประจ าชั้น
บัตรสุขภาพ การติดต่อผู้ปกครองแนะแนวและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2) จ านวนแหล่งวิทยาการ หมายถึง บุคคล วัตถุ อาคารสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้หรือให้ประสบการณ์ตรงที่ช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น  
  3) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาด้วยตนเองและการได้รับค าแนะน า
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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4) การรับรู้นโยบาย หมายถึง การที่ครูได้รับทราบและเข้าใจการชี้แจงที่เกี่ยวกับ
นโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นลักษณะต่างๆ จากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการไดรับการกระตุ้นผลักดันและส่งเสริม ให้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

5) การสนับสนุนด้านงบประมาณ หมายถึง  การได้รับเงิน หรือวัสดุ ครุภัณฑ์  
จากทางราชการ ผู้บริจาค การแสวงหาความช่วยเหลือ หรือการจัดกิจกรรมของผู้บริหาร เพ่ือน ามาใช้
ในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2549, หน้า 159) กล่าวถึง ปัจจัยการบริหารในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1) บุคลากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักวิชาการศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพ บุคคลส าคัญในท้องถิ่น นักเรียน ผู้ปกครอง 

2) เอกสารอ้างอิง ได้แก่ ต ารา เอกสารประกอบหลักสูตรผลงานวิจัย รายงานต่างๆ 
วารสารที่เกี่ยวข้อง 

3) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ เครื่องพิมพ์ เครื่องคิดค านวณ วัสดุส านักงานต่างๆ 
เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน 

4) สถานที่ด าเนินการ 
5) งบประมาณ 

สรุป การแบ่งกระบวนการบริหารออกเป็นหน้าที่ต่างๆ นี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการเสริม
ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถที่จะแบ่งหน้าที่ต่างๆ  
เหล่านี้ให้แยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจนได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร
มักจะต้องเก่ียวข้องกับหน้าที่การบริหารหลายๆ อย่างในขณะเดียวกันเสมอ 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
สเตียรส์ที่ผู้วิจัยน ามาเป็นตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 

สเตียรส์ (Steers, 1985, p. 77) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การโดยจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัย
ลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ ดังแสดงในภาพ 5  
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ภาพ 5  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
ที่มา: (Steers, 1985, p. 77; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 195-198)  
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดของ สเตียรส์  
(Steers, 1985, p. 77; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 195-198) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะขององค์การ (organization characteristics)  
สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, 

หน้า 196) กล่าวว่า ลักษณะขององค์การ หมายถึง ลักษณะของโครงสร้างองค์การและความสัมพันธ์
ระหว่างสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่รวมทั้งตัวบุคคลในองค์การตลอดจน
ขนาดขององค์การสอดคล้องกับ ประพันธ์ สุริหาร (2541, หน้า 20) กล่าวว่า ลักษณะขององค์การ
เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นไปตามแบบแผน และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
การด าเนินงานของสมาชิกเป็นไปตามอ านาจหน้าที่การควบคุมบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับขั้น  
และมีการแบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบมีสัดส่วนแน่นอน ซึ่งในลักษณะขององค์การนั้นมีองค์ประกอบ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ การกระจายอ านาจความช านาญเฉพาะทางและเทคโนโลยี องค์ประกอบ
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ ในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การกระจายอ านาจ (decentralization)  
สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, 

หน้า 196) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจไว้ว่ า หมายถึง ความมากน้อยของอ านาจ
ที่กระจายไปตามชั้นการบังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลจากการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมขององค์การนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2543, 
หน้า 292) ที่กล่าวว่า การกระจายอ านาจเป็นการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ไปยังระดับต่ า
ขององค์การเป็นอันมากเช่นเดียวกับ วันชัย ดนัยตโมนุท และไกร เกษทัน (2543, หน้า 6) ได้สรุปไว้ว่า 
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เป็นการจัดสรรอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านต่างๆ ขององค์การหรือตามระดับชั้น
ขององค์การโดยให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวิโรจน์ สารรัตนะ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า 
คือ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรภายใต้กรอบระเบียบกฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง  

สรุปได้ว่าการกระจายอ านาจ หมายถึง ความมากน้อยของอ านาจหน้าที่และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ผู้บริหารสถานศึกษากระจายให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ตามสายงาน รวมทั้ง การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบจากผลการตัดสินใจนั้น 

(2) ความช านาญเฉพาะทาง (specialization)  
สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, 

หน้า 196) ให้ความหมายวาความช านาญเฉพาะทาง หมายถึง ความช านาญเฉพาะอย่างหรือเฉพาะที่
การแบ่งงาน ตามช านาญเฉพาะอย่างจะน าสู่ประสิทธิผลสูงเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีความเชี่ยวชาญจากงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบท าให้ผลงานตอบสนองต่อเป้าหมายได้สูงขึ้น  
และสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528, หน้า 7) ให้แนวคิดว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น  
ผู้บริหารมีงานมากงานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ความช านาญพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นการฝึกความรับผิดชอบและที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ
ช่วยให้งานมีความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2543, หน้า 288) 
มีความเห็นว่า ชนิดของงานหรือหน้าที่ในการกระท า เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ
การมอบอ านาจหน้าที่ถ้าหากงานชนิดใดเป็นงานที่ผู้บริหารชั้นสูงควบคุมหรือสั่งการเองอย่างทั่วถึง
ได้ยากแต่ขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะท างานนั้น
ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ควรที่ผู้บริหารจะรวบงานดังกล่าวไว้  เพื่อท าด้วยตนเอง แต่ควรมอบหมาย
ไปให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท า และสมยศ นาวีการ (2544, หน้า 238) กล่าวว่า การมอบหมายงาน
ที่มีประสิทธิภาพท าได้โดยการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้นผู้บริหารที่เรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนและความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา
จะสามารถตัดสินใจได้ดีว่างานไหนสามารถมอบหมายไปยังใครได้ 

สรุปได้ว่า ความช านาญเฉพาะทาง หมายถึง ความรู้ความสามารถความช านาญ
เฉพาะอย่างหรือเฉพาะที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตรงตาม
ความรู้ความสามารถความช านาญเฉพาะอย่าง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถความช านาญ
ของบุคลากร 

(3) เทคโนโลยี (technology)  
เมอร์ริล (Merril, 1970; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, 

หน้า 159) ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี คือ ทักษะความรู้และกระบวนการที่จะประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในความหมายนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
เป็นผลของการน าเทคโนโลยีไปใช้ในองค์การเป็นวิถีทางซึ่งจะน าไปสู่ผลที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ
กิดานันท์ มลิทอง (2543, หน้า 3-4) มีความเห็นว่า เทคโนโลยีนับเป็นส่วนเสริมหรือตัวการพิเศษ
ในระบบการด ารงอยู่ของมนุษย์เราสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตเราได้  เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขยายวิสัยทัศน์แห่งอินทรีย์
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ของมนุษย์โดยน ามาใช้ในงานสาขาต่างๆ เช่น ในวงการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิตและการถนอมพืชผล ส่วนวงการแพทย์มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการรักษาโรค
และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 3) เห็นว่าในวงการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นระบบการน าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรเพ่ือให้การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาจึงมีความหมายและขอบข่ายที่กว้างขวางทั้งการบริหารจัดการ ทั้งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (การวิจัยและการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนและการนิเทศก์ารศึกษา) ตลอดจน
การจัดแหล่งบริการทางการเรียนรู้และลึกไปถึงในเรื่องของสื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
ตั้งแต่เอกสารสิ่งพิมพ์วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ เสียง หุ่นจ าลอง จนถึงคลื่นวิทยุโทรทัศน์และสัญญาณ
ข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง สภาพการณ์ท่ีสถานศึกษาจัดหาและใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้งานของบุคลากร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจของสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะขององค์การ หมายถึง  ลักษณะ
โครงสร้างของสถานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่และ
ตัวบุคคลในสถานศึกษาตลอดจนขนาดของสถานศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะขององค์การในครั้งนี้
มีองค์ประกอบในเรื่องการกระจายอ านาจความช านาญเฉพาะทางและเทคโนโลยี  

2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม (environmental characteristics) ซึ่งมีทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันได้แก่ ความสลับซับซ้อน ความไม่มั่นคง และความไม่แน่นอน เช่น สภาวการณ์ด้านการตลาด
เศรษฐกิจการเมือง เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง บรรยากาศองค์การ
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การจะเป็นตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปั จจัยส าคัญ 2 ประการ คือ
ความสามารถในการคาดคะเนสภาวะของสภาพแวดล้อมและความมีเหตุผลของการกระท า
ขององค์การ นั่นคือ องค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดถูกก าหนดโดยปัจจัยภายนอก
และภายในบทบาทของนักบริหาร คือ การท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อม และปรับโครงสร้าง
และการปฏิบัติให้เขากันได้กับสภาวะดังกล่าว ดังนั้น ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในครั้งนี้
เป็นการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรยากาศองค์การ (organization climate)  
ธเนศ ข าเกิด (2546, หน้า 40-41) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศในองค์การ

ไว้ว่า เป็นสภาวการณ์อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับสิ่งแวดล้อมในองค์การ
แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคลากรสภาพการณ์ซึ่งเมื่อบุคคลประทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึก
ที่ดีก็เรียกว่า บรรยากาศดีในทางตรงกันข้ามเมื่อบุคลากรปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้ว เกิดความรู้สึกไม่ดี
ก็เรียกว่าบรรยากาศไม่ดีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์การจะมีสวนเสริมสร้างความคิดจิตใจ
ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540, หน้า 37) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมที่สุด คือ บรรยากาศ
การส่งเสริมเกื้อหนุนให้บุคคลมีพฤติกรรมเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การเน้น
สัมฤทธิ์ผลและการให้ความส าคัญกับบุคคลในองค์การส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
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แห่งชาติ (2541, หน้า 34) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บรรยากาศทางสังคมที่สันติปราศจากสิ่งที่เป็นมลพิษ อบายมุข และการแบ่งแยกคณะครูในโรงเรียน
จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องสวนตัวและการท างาน
ท างานรวมกัน โดยไม่รังเกียจเข้าใจซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นในการท างานเป็นแบบอย่างทดีแก่นักเรียน
ในความสามัคคีรวมใจกันท างาน 

สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ภาพรวมของการจัดสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ในการท างานและการปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานศึกษาความไว้วางใจการส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อระบบงาน
ของสถานศึกษา 

(2) การประสานงาน (coordination)  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย

ของการประสานงานไว้ว่า หมายถึง การประสานกิจการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้มีความร่วมมือ
ที่ดีและด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน สอดคล้องกับ ประยูร อาษานาม (2541, หน้า 51) 
กล่าวว่า การประสานงานเป็นการจัดให้บุคลากรหรือหน่วยงานย่อยหลายๆ หน่วยงานท างานร่วมกัน
อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกันเพื่อให้ภารกิจขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ  
การประสานงานเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียน และการประสานงานที่ดี
จะท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ท าให้แต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
รู้จักท างานตามหน้าที่ไม่ซ้ าซ้อนกันและลดความขัดแย้งในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับ สมยศ 
นาวีการ (2544, หน้า 202) กล่าวถึง ความจ าเป็นของการประสานงานไว้ว่า เมื่อผู้บริหารท าการแบ่งงาน
เป็นหน้าที่หรือแผนงานเฉพาะพวกเขามีความมุ่งหมาย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
ขององค์การของพวกเขา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันพวกเขาจะต้องประสานกิจกรรมต่างๆ  
ที่มีการแบ่งกันท าเหล่านี้ด้วยการประสานงานเป็นกระบวนการของการท างานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในกิจกรรมและเป้าหมายของแผนต่างๆ ขององค์การที่แยกจากกันเพื่อความส าเร็จขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคคลฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ปรึกษาหารือและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยราบรื่นบรรลุผลเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม หมายถึง
ลักษณะทางกายภาพภายในสถานศึกษา ที่สะอาด เป็นระเบียบสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และ
สภาพทางสังคมที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร มีความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน การวิเคราะห์ลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมในครั้งนี้มีองค์ประกอบในเรื่องบรรยากาศองค์การและการประสานงาน  

3) ลักษณะของบุคคลในองค์การ (personnel characteristics) พฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในองค์การอันจะน าไปสู่ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์การ เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์การแต่ละคนต่าง
มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับการตอบสนองจากการท างานเพื่อองค์การในขณะเดียวกันบุคคล  
ก็มีความสามารถที่จะท าให้องค์การอยู่รอดหรือเจริญเติบโตได้ ในส่วนขององค์การเองก็มีความคาดหวัง
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ผลงานจากตัวบุคคล ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การก็คือความผูกพันต่อองค์การ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ความผูกพันต่อองค์การ (sense of belonging)  
สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, 

หน้า 197) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์การมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
ในองค์การแต่ละคนนั้น ต่างก็มีความคาดหวังต่อการที่จะได้รับการตอบสนองในการท างาน
เพ่ือองค์การนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถที่จะท าให้องค์การอยู่รอดเจริญเติบโต
เพื่อจักได้มีงานท า องค์การเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคล  จึงก่อให้เกิดความผูกพันกันขึ้น 
สอดคล้องกับ ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540, หน้า 38) ซึ่งสรุปไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง
ความสนใจในการรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ ความผูกมัดใจ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งการจูงใจ
ให้คนท างานได้ตามเป้าหมายขององค์การ การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะจิตวิทยาของคนจะช่วยให้เรา
ทราบถึง ธรรมชาติทางจิตใจและความต้องการของมนุษย์ อันจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์การ นักพฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบันต่างยอมรับกันว่าการศึกษาพฤติกรรม
องค์การจะต้องศึกษาถึงลักษณะจิตปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุแห่งพฤติกรรมของคนให้ทราบ
ได้ถ่องแท้ เพื่อจะต้องทราบพื้นฐานมูลเหตุแห่งการกระท าของมนุษย์ความรู้จักจิตใจของผู้อื่น  
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตลอดจนความหมายของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในองค์การเพราะความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้จะมีส่วนช่วยอย่างส าคัญ ในการประพฤติปฏิบัติในองค์การและยังใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการพิจารณาศึกษาเรื่องอ่ืนได ้

สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกความสนใจความเชื่อมั่น
ของบุคลากรในสถานศึกษาและตอบสนองอย่างจริงจังต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและค่านิยม
ของสถานศึกษาเต็มใจทุมเทพลังในการท างานเพ่ือสถาบันการพลศึกษา  

(2) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (role operational)  
เคท และเคน (Katz & Kahn, 1966; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2540, หน้า 198) เสนอว่า มีพฤติกรรมที่องค์การจะต้องได้รับการตอบสนองจากคนในองค์การ
เพ่ือองค์การจะสามารถมีประสิทธิผลสูงสุดได้ข้อหนึ่ง คือ องค์การจะต้องมีความสามารถที่จะท าให้
บุคลากรขององค์การได้มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ สเตียรส์ (1985; 
อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 268) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส าคัญของการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับบุคคลในองค์การ ประกอบด้วย ความสามารถเฉพาะตัว และความสนใจของบุคคล
ทั้งสองปัจจัยนี้ เป็นเครื่องก าหนดสถานะของบุคคลในการท างานเพ่ือองค์การความชัดเจนของบทบาท
และการยอมรับ คือ ความมากน้อยของความเข้าใจ และการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย นอกจากนี้ความชัดเจนของบทบาทและข้อก าหนดเฉพาะอย่างของงาน ความสัมพันธ์
กับความรู้สึกผูกพันต่อเป้าหมายของงานเพ่ิมขึ้นทั้งยังสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยที่จะสร้างปัญหาในความพยายามที่จะท างาน คือ ความไม่ชัดเจนต่อบทบาท และความขัดแย้ง
ของบทบาทนั่นเองการปฏิบัติงานตามบทบาทของบุคลากรตามหน้าที่บนพื้นฐานของความชัดเจน
ของบทบาทและข้อก าหนดของงานจะท าให้บุคลากรใส่ใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
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ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญตอประสิทธิภาพขององค์การ ดังนั้นองค์การ จึงจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการท าให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ภารกิจขององค์การจึงจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างดีมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคลากร
ในสถานศึกษา ได้รับรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง สามารถแสดงออกหรือปฏิบัติงาน
ตามความรู้ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

(3) การจูงใจ (motivation)  
มิสเชล และลาร์สัน (Mitchell & Larson, 1987; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 119) ได้เสนอว่า โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงการจูงใจ หมายถึง ระดับ
ความต้องการและความพยายามที่จะกระท าภารกิจหรืองานนั้นๆ ของแต่ละคน แต่ในความหมาย
โดยเฉพาะแล้วการจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเหตุที่ปลุกเร้าพฤติกรรมทิศทาง
ของพฤติกรรมและความคงอยู่ของพฤติกรรม โดยการกระท าด้วยความเต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
ยงยุทธ เกษสาคร (2542, หน้า 136) สรุปไว้ว่า แรงจูงใจ คือ แรงผลักดันแรงกระตุ้นที่เกิด
จากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่กระตุ้นที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการท างาน เช่นเดียวกับ ทองใบ สุดชาลี (2543, หน้า 194) สรุปไว้ว่า การจูงใจเป็นวิธีการที่จะท าให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ใช้ความพยายามในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายส่วนบุคคล วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 92) 
กล่าวไว้ว่า บุคคลเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การใดย่อมคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านต่างๆ ด้วย เช่น ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลเอาใจใส่สภาพการท างาน
ที่เหมาะสม ความเป็นธรรมความมีหน้ามีตาและโอกาสในความก้าวหน้า เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
องค์การก็มีความคาดหวังเช่นกันว่าจะได้รับการทุ่มเท พยายามจากคนงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามจุดหมายขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารที่มีความสามารถจึงต้องบริหารงาน
ให้จุดหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององค์การบรรลุผลด้วยกันทั้งคู่โดยอาศัยกระบวนการจูงใจ 
ซึ่งประกอบด้วยค านึงถึงความต้องการทั้งสองด้าน เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์และการบรรลุ
จุดหมายที่ต้องการ 

สรุปได้ว่าการจูงใจ หมายถึงการปลุกเร้า ชักน าผลักดันกระตุ้นพฤติกรรมบุคลากร
ในสถานศึกษา ให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายของสถานศึกษา 
ด้วยการดูแลเอาใจใส่ การบรรลุผลส าเร็จ จัดสภาพการท างานที่เหมาะสมให้โอกาสในความก้าวหน้า  
และให้ความเป็นธรรมโดยเสมอภาค 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ  หมายถึง 
ลักษณะพฤติกรรมความรู้สึกของบุคคลในสถานศึกษา เพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
ลักษณะของบุคคลในองค์การครั้งนี้มีองค์ประกอบในเรื่องความผูกพันต่อองค์การ การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ และการจูงใจ 

4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (management policies and 
practices characteristics) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิผลนั้น สเตียรส์ (Steers, 1985;
อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, หน้า 198) ระบุว่า ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
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ฝ่ายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน การจัดหาและการใช้
ทรัพยากร การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้น า  
และการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและการริเริ่มสร้างสรรค์ 

เกรก (Glueck, 1980; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 198) 
ได้กล่าวไว้ว่า นอกเหนือการวางแผนที่ดีที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลแล้ว โครงสร้างการพรรณนาลักษณะงานที่ชัดเจนเป็นตัวประกอบที่ส าคัญต่อการมีประสิทธิผล
ขององค์การ นอกจากนี้ในการบริหารเขาระบุว่าการที่จะน าองค์การไปสู่การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น ภาวะผู้น า กระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
ระบบสื่อที่ดีและความสัมพันธ์ของพนักงานหรือผู้ร่วมงาน การควบคุมงบประมาณและการก ากับดูแล
ล้วนมีอิทธิพลและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การทั้งสิ้น เพื่อให้
องค์การบรรลุประสิทธิผลในนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ สเตียรส์ ได้ก าหนดปัจจัยการบริหาร
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การในด้านนี้ไว้ประกอบด้วย ภาวะผู้น าการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
การจัดหาและใช้ทรัพยากรและการสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ภาวะผู้น า (leadership)  
ประพันธ์ สุริหาร (2541, หน้า 100) กล่าวถึง ภาวะผู้น าเป็นสภาพความสัมพันธ์

รูปหนึ่งที่ผู้น าสามารถท าให้คนอ่ืนด าเนินการในกลุ่มมีความเชื่อฟังอย่างเต็มใจมีความมั่นใจ
เคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้น าด้วยความจริงใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ เศาวนิต เศาณานนท์ (2542, หน้า 4) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอื่น
หรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จ
ของกลุ่มหรือขององค์การนั้นเป็นเป้าหมายสอดคล้องกับ รังสรรค์ ศรีประเสรฐิ (2544, หน้า 12) 
มีความเห็นว่า ภาวะผู้น าเป็นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ อื่นในด้านการกระท าตาม  
ที่ผู้น าต้องการและสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนให้กระท ากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้น าตามกฎหมายจะท าหน้าที่บริหารและการจัด
การศึกษาส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่บริหารจะใช้อิทธิพลของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 53-61) 
กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จไว้ว่า  
ภาวะผู้น าและความตระหนักของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบและเงื่อนไขส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ไม่ว่าจะใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าจะท าให้ส า เร็จผู้บริหารจะต้องเห็น
ความส าคัญเข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น คอยติดตามก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานให้มีความต่อเนื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารจะก่อให้เกิดขวัญก าลังใจท าให้บุคลากร
อบอุ่นใจและมีก าลังใจในการท างานอีกท้ังยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการท างานอีกด้วย 
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สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง สภาพการณ์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ใช้อิทธิพลของตนประสานงาน โน้มน้าว ชี้น า กระตุ้น ผลักดันให้บุคลากรในสถานศึกษามีความเต็มใจ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (goal setting)  
ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540, หน้า 13) สรุปว่า การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

หมายถึง สภาพการณ์ที่องค์การมีการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน  
มีความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายระดับองค์การ เป้าหมายของแต่ละระบบย่อยและเป้าหมาย
ของบุคคล มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการบรรลุภารกิจและท าให้องค์การ
สามารถอยู่รอดได้ระยะยาว ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 5) 
ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของโรงเรียนเป็นการก าหนดสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังและต้องการที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุผล ดังนั้น เป้าหมายแต่ละด้านควรก าหนดแนวปฏิบัติหรือยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ชัดเจน 
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือสามารถทดสอบเชิงคุณภาพรวมทั้งสภาพความส าเร็จไว้ด้วย  
ซึ่งการก าหนดเป้าหมายจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในแนวทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงค์ครอบคลุมปัญหาที่ก าหนดไว้ พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและจ านวนที่คาดหวัง
ว่าจะได้รับจัดสรรรวมทั้งที่คาดวาจะได้จากแหล่งอื่น และการปรับเป้าหมายให้ตรงกับความเป็นจริง
ทีเ่ปีนไปได้ 

สรุปได้ว่าการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน หมายถึง สภาพที่สถานศึกษามีการระดม
ความคิดล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวางแผนปฏิบัติงาน
ไว้อย่างชัดเจน และด าเนินการให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

(3) การจัดหาและใช้ทรัพยากรการศึกษา (resource acquisition and utilization) 
ทรัพยากร ได้แก่ สื่อที่เป็นตัวกลางซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุเงิน หรืออื่นๆ ที่จะเป็นเครื่องช่วย
ในการด าเนินการขององค์การให้ส าเร็จ ในส่วนของบทบาทและความส าคัญของทรัพยากร เบนเดอร์
(Bender, 1966; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 5) กล่าวว่า ในการด าเนินงาน
หรือประกอบกิจกรรมขององค์การนั้น มีองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ  3 ประการ คือ กิจกรรม
หรือภารกิจขององค์การ ทรัพยากรและคน องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ ทรัพยากรเป็นตัวกลางที่ท าให้
กิจกรรมหรือภารกิจขององค์การบรรลุเป้าหมายหรือส าเร็จได้  

ภารกิจและความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรการศึกษา
อาจมองได้ 2 ด้าน คือ ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และในฐานะผู้แสวงหาทรัพยากร
ทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ก. การก าหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ทราบว่าในช่วงเวลา
ต่างๆ นั้น จะต้องจัดท ากิจกรรมอะไรอย่างไรบ้าง อันจะเป็นแนวทางในการแสวงหาหรือก าหนด
ทรัพยากรที่จะต้องใช้ในสถานศึกษา 

ข. การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรวบรวมความต้องการ
ด้านทรัพยากรจากแผนงานโครงการกิจกรรม โดยการจัดท าในรูปของแผนงานจ าแนกเป็นหมวดหมู่
ที่ต้องการอย่างชัดเจน 
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ค. การแสวงหาทรัพยากร นับเป็นบทบาทอันส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
การแสวงหาทรัพยากรการศึกษานั้น จะต้องแสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ
เงินรายได้ของโรงเรียน เงินบริจาค เป็นต้น 

ง. การจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ได้มาไว้กับโครงการ
กิจกรรมต่างๆ 

จ. การใช้ทรัพยากรเป็นการด าเนินกิจกรรม โดยอาศัยแผนงานหรือโครงการ 
เป็นตัวชี้น าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ นั้น 

ฉ. การประเมินการใช้ทรัพยากรโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ก) ด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
ข) ด้านประสิทธิผลของทรัพยากร 
ค) ด้านความเพียงพอของทรัพยากร 
ง) ปัญหาอุปสรรคของการใช้ทรัพยากร 

จะเห็นได้ว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้ภารกิจขององค์การส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาทั้งในฐานะ
ผู้แสวงหาทรัพยากรและผู้ใช้ทรัพยากรการศึกษา ดังนั้น นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นทั้งผู้แสวงหา
และผู้ใช้ทรัพยากรการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพงานในภารกิจจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า การจัดหาและใช้ทรัพยากร หมายถึง สภาพการณ์ที่ สถานศึกษา 
แสวงหาทรัพยากรหรือสื่อที่เป็นตัวกลาง ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม มาเป็น
เครื่องช่วยในการด าเนินการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

(4) การสื่อสาร (communication) the american society of training directors  
ธงชัย สันติวงษ์ (2543, หน้า 423) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่ากระบวนการสื่อสาร 

หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดหรือข่าวสารข้อมูล เพ่ือที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อใจระหว่างกัน
เพ่ือให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้ และประพันธ์ สุริหาร (2541, หน้า 87) ให้ความเห็นว่า การสื่อสาร
เป็นสื่อที่จะน าความต้องการความนึกคิดจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาและจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ไปยังผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 420) ที่ได้ให้ความหมายการสื่อสาร
ไว้ว่า เป็นการถ่ายทอดข้อมูลและความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งด้วยวิถีทาง
ของสัญลักษณที่มีความหมาย เนื่องจากการสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งของการริหารงาน ซึ่งมีอยู่ ใน
ทุกระดับของหน่วยงาน และอาจจะมีผลท าให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในหน่วยงานเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงได้ ดังนั้น ถ้าองค์การขาดการสื่อสารหรือแม้แต่ประสิทธิภาพของการสื่อสารไม่ดีพอ
ในท่ามกลางยุคเทคโนโลยีการสื่อสารโลกไร้พรมแดนนี้ก็อาจท าให้ภารกิจสะดุดหยุดลงได้หรือไม่
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นหรือสังคมโลกได้ กลายเป็นองค์การล้าหลังของสังคมในที่สุดได้ 

สรุปได้ว่าการสื่อสาร หมายถึง สภาพทีส่ถานศึกษามีกระบวนการของการถ่ายทอด
สาระเชื่อมโยงจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยผ่านสื่อซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดให้บุคลากร
ในสถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกันน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
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จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ ว่า ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะแนวทางกว่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติในครั้งนี้  มีองค์ประกอบในเรื่อง
ภาวะผู้น าการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดหาและใช้ทรัพยากรและการสื่อสาร  

จากขอ้มูลข้างต้นจะเห็นว่าประสิทธิผลโรงเรียนเป็นความสามารถของโรงเรียนในการบรรลุ
ในสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  โดยมีเกณฑ์การวัดการบรรลุหรือไม่บรรลุประสิทธิผลการที่จะบรรลุ
ประสิทธิผลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการตามลักษณะโครงสร้างขององค์การที่มีลักษณะ
เกี่ยวพันกันและมีระดับการลดหลั่นกันในระดับต่างๆ ทั้งปัจจัยระดับนักเรียนห้องเรียนและโรงเรียน
ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนจึงต้องศึกษาตัวแปรต่างๆ  ที่อยู่ใน
แต่ละระดับซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันด้วยตลอดจนต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นสิ่ งที่ เข้ามาเกี่ยวข้องภายใต้สภาวการณ์และยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเพราะองค์กรหนึ่ งๆ  
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลก็อาจเปลี่ยนไปปัจจัยที่ เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น การจะประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานใดๆ ก็จะต้องค านึงถึงบริบท
ในขณะนั้นด้วยจึงจะท าให้เกิดความเข้าใจองค์การนั้นอย่างถ่องแท้ 

การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศาสนาภาษา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื่อและทัศนคติ  โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอม
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมของประชาชนในทุกเรื่องโดยสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการศึกษา
อันจะท าให้ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควบคู่ไปด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ประทิน วิเศษสุวรรณ (2548, หน้า 105) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารการศึกษาที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลในการจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
พบว่า ปัจจัยการบริหารการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมผู้น าทางการบริหาร พฤติกรรม
การเป็นผู้น าทางวิชาการพฤติกรรมผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน และ
ปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียนและปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการบริหาร
ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นผู้น า ทางวิชาการพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวพยากรณ์
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่ดีสุด 

จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2548, หน้า 126) ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  4 องค์ประกอบ คือ 
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องค์ประกอบด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียน องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครู  
และองค์ประกอบด้านผู้ปกครอง 

ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2549, หน้า 89) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์  
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ  
มี 4 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การ สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์การ
และการบริหารงานบุคคลและเมื่อแยกเป็นรายได้  พบว่า คุณลักษณะของบุคคลในองค์การ
ซึ่ งประกอบด้วยคุณลักษณะของศึกษานิ เทศก์ด้านความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการฝึกอบรม การวิจัย การผลิตสื่อและด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การ  
ส่วนคุณลักษณะผู้น าด้านสรรถภาพภาพทางกายและบุคลิกภาพ ความรู้ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร
การศึกษา ทักษะการบริหารและคุณธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 

วัฒนา พวงสวัสดิ์ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน โดยยึด
วัตถุประสงค์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก
เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

นิคม นาคอ้าย (2549, หน้า 18) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
แบบพหุระดับ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม พบว่า ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับ
ห้องเรียนมีผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนตัวแปรเหล่านั้น  ได้แก่
รายได้ของผู้ปกครองเชาวน์ปัญญาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ขนาดของโรงเรียน
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารและคุณภาพการสอนของครู 

วราภรณ์ วิหคโต (2549, หน้า 15) ศึกษาการวิเคราะห์ซ้ าตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการเปรียบเทียบระหว่าง
เทคนิคโอแอลเอสเซพเพอร์เรทอิเควชั่นกับเทคนิคเอชแอลเอ็มผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ ตัวแปร
ระดับนักเรียนและตัวแปรระดับห้องเรียน ได้แก่ เชาวน์ปัญญาของนักเรียนเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรายได้ของผู้ปกครองประสบการณ์ในการสอนการเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดของโรงเรียน 

สุภาภรณ์ เกชรารัตน์ (2550, หน้า 143) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล
ในการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
คณะครูในโรงเรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอน รองลงมาคือ  คณะครู
ในโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานในงานรับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน และ
น้อยที่สุดคือ นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนครู ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

71 
 

 
 

พฤติกรรมผู้น าวิชาการ พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พฤติกรรม การบริหารและการเปลี่ยนแปลง 
ความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุน และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของโรงเรียน ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การได้รับการอบรม ขนาดของโรงเรียน
และระดับชั้นที่เปิดสอน 

ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2550, หน้า 50) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาทุกเขตการศึกษาและกรุงเทพมหานคร ประสิทธิผลแบ่งออกเป็น  
4 ด้าน คือ การปรับตัว (adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (goal achievement) การบูรณาการ (integration) 
และการด ารงค่านิยมขององค์กร (latency) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษามีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียน
ในปัจจัยด้านโรงเรียน ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และตัวแปรการบริหารในปัจจัยด้านผู้บริหาร  
ตัวแปรความพึงพอใจในการท างานของครูในปัจจัยด้านครู มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา คือ พฤติกรรมการบริหารและความคิดสร้างสรรค์  
โดยท านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 62 เปอร์เซ็นต์  

ลือชัย จันทร์โป๊ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยและ
พัฒนารูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยผล
การศึกษาพบว่า 1) สภาพของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่าอยู่ในระดับมาก
และตามความคิดเห็นของครูพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
พบว่าอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของรูปแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยมีค่าการทดสอบความกลมกลืน เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้พันธกิจและยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า บรรยากาศในการท างาน 
โครงสร้างองค์การการด าเนินงานด้านการจัดการการจูงใจและระบบองค์การ 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2551, บทคัดย่อ, หน้า 224) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 
ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 230 โรงเรียน
เป็นผู้บริหาร 230 คน และครูผู้สอน 981 คน จากการศึกษา พบว่า โรงเรียนที่มีผู้บริหาร ด ารงต าแหน่ง 
ทางการบริหารแตกต่างกัน มีประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน แต่ประสิทธิผลของโรงเรียนจะแปรปรวน 
ไปตามวุฒิทางการศึกษาของคู่ใหญ่ และประสิทธิผลของโรงเรียนแตกต่างกันตามขนาด ประเภท
และที่ตั้ง และจากการประเมินประสิทธิผลโดยกลุ่มรวมนั้น ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน 
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หฤทัย สิมมา (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับปัจจัยผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน ปัจจัยด้านบริหาร 
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกันและที่มีลักษณะการเปิดสอนต่างกัน 
มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
ที่มีสถานภาพต่างกันระสบการณ์ต่างกันและที่มีลักษณะการเปิดสอนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันปัจจัยด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้ าน 
และปัจจัยด้านผู้บริหาร สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน และเมื่อพิจารณารายตัวแปร
พบว่า สามารถพยากรณ์ประสิทธิของโรงเรียนได้  7 ตัวแปร คือ ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน ความรู้
ทางวิชาชีพ การมีวิสัยทัศน์พฤติกรรมกล้าเสี่ยง ความใฝ่รู้ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

บุญเรือง ศรีเหรัญ (2552, หน้า 42) ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยโมเดล
ลดหลั่นเชิงเส้นพบว่า องค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยระดับนักเรียน ได้แก่ เพศลักษณะครอบครัวของนักเรียน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในบ้านของนักเรียนความรู้เดิมของนักเรียนระดับห้องเรียน  ได้แก่ 
ขนาดของห้องเรียนคุณวุฒิของครูความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและประสบการณ์
ในการสอนของครูและระดับโรงเรียนได้แก่ขนาดของโรงเรียนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและคุณภาพของการใช้หลักสูตร 

ราชันย์ บุญธิมา (2552, หน้า 23) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เอ้ือต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงรายโดยการวิเคราะห์พหุระดับ 3 ระดับ คือ ระดับนักเรียนระดับห้องเรียนและระดับ
โรงเรียนโดยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multilevel causal analysis) พบว่า ปัจจัย
ทั้ง 3 ระดับ มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ  

นารี อาแว (2554, หน้า 35) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของหัวหน้าภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร์  พบว่า ปัจจัยระดับนักศึกษาปัจจัยระดับอาจารย์
และปัจจัยระดับหัวหน้าภาควิชามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหน้าภาควิชา
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน 

กรุณา ภู่มะลิ (2558, หน้า 12-15) ศึกษาปัจจัยส าคัญของการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกและเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 250 คน และครูผู้สอน 470 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ปัจจัยส าคัญ
ของการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ คือ การมีส่วนร่วมการเรียนการสอนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ภาวะผู้น าทางการศึกษาและการปฏิบัติตามนโยบาย และประสิทธิผล
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โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อ คือ ครูได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผู้บริหารได้รับความไว้วางไว้
ให้รับผิดชอบในงานต่างๆ และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 ข้อ คือ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครูมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก  มีอ านาจ
พยากรณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รองลงไปได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางการศึกษา และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และปัจจัยการบริหารสามารถพยากรณ์ปัจจัยการริหารโดยภาพรวม ได้ร้อยละ  
70.60 แสดงว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางการศึกษาและปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างไม่มีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
รูล (Ruhl, 1986, p. 3216-A) ศึกษาปัจจัยที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ช่วยพัฒนา

ให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ความคาดหวังในความส าเร็จของงาน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
บรรยากาศโรงเรียน เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน และโปรแกรมการประเมิน 

คีใจ (Kijai, 1987, p. 329-A) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
จากปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้น า  
ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดค านวณ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ผลการวิจัย 
พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่า
ปัจจัยด้านอื่น 

วิทเชลล์ (Witzell, 1990, p. 391-A) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการสร้างคณะประสานงาน
ตามแผนงานการมีประสิทธิผลเป้าหมายการส ารวจรูปในทรัพยากร พบว่า การท างานจะมีประสิทธิผล
ดีขึ้นต่อเมื่อการสร้างคณะท างาน เพ่ือประสานงานระหว่างกลุ่มหรือองค์การต่างๆ 

แซมมอนส์ & มอร์ติมอร์ (Sammons & Mortimore, 1994, p. 253) ได้ศึกษาองค์ประกอบ
ทีส่อดคล้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย ความเป็นผู้น า
ทางด้านวิชาชีพ มีเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมที่ดีมุ่งเน้นคุณภาพการเรียนการสอน 
มีจุดประสงค์การสอนที่ชัดเจน มีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีระบบการเสริมแรงทางบวก 
มีระบบการติดตามความส าเร็จของผู้เรียน ส่งเสริมสิทธิและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
มีการร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีการพัฒนาองคก์รอยู่ตลอดเวลา  

แมคคาร์ที (McCarthy, 1998) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ในการท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีผลต่อความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจในการท างานของครู ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของเฮร์สเบิร์ก (Herzberg) คือ 
มีทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน และยังพบว่า ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างาน
ของฝ่ายต่างๆ แตกต่างกัน 
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เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1999) กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
หรือโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ (successful school) ของ Duttweiler ซึ่งได้มาจากการศึกษา
งานวิจัยของนักวิชาการอีกหลายท่าน เช่น (Purkey & Smityh, 1982); (Roueche & Baker, 1986); 
(Stedman, 1987); (Wayson, 1988); (Wimpelberg Teddlield, 1989) แล้วพบว่า โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลนั้น มีลักษณะดังนี้  1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  
3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับวิถีชีวิต
ในโรงเรียน 5) มีบรรยากาศทางบวก 

โมสเลย์ (2000, Abstract) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในมิสซูรี่ โดยจ าแนกตัวแปรด้านประสิทธิภาพเป็น 7 ตัว คือ 
1) การวัดและประเมินความเสมอภาค 2) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการบริการอาหารกลางวัน 3) อัตราเฉลี่ย
ของการมาเรียน 4) อัตราครูต่อนักเรียน 5) อัตราใช้จ่ายรายหัวนักเรียนต่อจ านวนนักเรียน 6) ความหนาแน่น
ของประชากรในเขตชุมชน 7) อัตราเสียภาษีและการวัดประวัดประสิทธิภาพของโรงเรียนวัดจากนักเรียน 
นักเรียนเกรด 3, 6 และเกรด 10 โดยใช้แบบวัดผลผลการเรียนรู้ของรัฐบาล ทดสอบการอ่านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนเมื่อจ าแนกตามขนาดแล้ว
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนนขนาดใหญ่  
ส่วนประสิทธิภาพผลของโรงเรียนพบว่าไม่มีความแตกต่าง 

ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 2005, p. 281) ได้ศึกษางานวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียน
หลายชิ้น และได้น าเสนอองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนของนักวิจัยที่น่าสนใจ
และมีความเหลื่อมกันขององค์ประกอบจากแนวคิดของนักวิจัยประสิทธิผลสองท่าน ดังนี้  (Hoy & 
Miskel, 2005, p. 281; cited in Purkey & Smith, 1983, Scheerens & Bosker, 1997)  

Teodorovic (2006, Abstract) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน :
อะไรที่ต้องปฏิบัติเพ่ือเด็กในประเทศ Serbia มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครู และโรงเรียน
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์กับภาษา Serbia โดยใช้กรอบแนวคิด
รูปแบบโรงเรียนที่มีประสิทธิผลด้านปัจจัยป้อนเข้าไปสู่ผลผลิตด้านประสิทธิผลของโรงเรียนและ
ประสิทธิผลด้านการสอน ซึ่งใช้ตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จ านวน 4,875 คน ครู 253 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 119 คน 
จากโรงเรียนอนุบาล 119 แห่งโดยใช้การตอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและทดสอบนักเรียน
ในวิชาคณิตศาสตร์กับภาษา Serbia ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ คือ ระดับนักเรียน 
ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียนผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรในระดับนักเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรระดับโรงเรียนเพียงเล็กน้อย ในด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กับภาษา  
Serbia ส่วนตัวแปรระดับห้องเรียนมีความสัมพันธ์ด้านบวกเล็กน้อยกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
นอกจากนี้ยังพบว่า จะต้องมีความชัดเจนในด้านโครงสร้าง การสอนในห้องเรียน การใช้ความพยายาม
ในการสอนนักเรียนที่มีทักษะหลากหลาย การสอนทั้งชั้นมากขึ้น การให้ผลย้อนกลับของครู บรรยากาศ
การสั่งงาน การพยายามเสริมแรงนักเรียน การยืดหยุ่นและการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย จะช่วยให้สามารถ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศ Serbia 
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Liu (2006, Abstract) ศึกษาเรื่อง การวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศจีนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนักเรียนในประเทศจีน โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิผลโรงเรียนของนานาชาติ  
ซึ่งใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Mannova จากการตอบแบบสอบถาม
ของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างกันในด้านกระบวนการ
จัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในประเทศจีนกับประสิทธิผลโรงเรียนของนานาชาติในด้านบทบาท
ของ Banzhuren ซึ่งเป็นผู้อ านวยการห้องเรียน ความส าคัญของการประเมินคะแนนทดสอบนักเรียน
ของครู ผลกระทบของขนาดห้องเรียนที่ใหญ่ และผลกระทบในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากร
การศึกษาโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท มีประสิทธิผลตรงข้ามประสิทธิผลของโรงเรียนในเมือง
ในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ความคาดหวังของนักเรียนในอนาคต และโอกาสของครูในการพัฒนา
วิชาชีพ นอกจากนี้ ข้อแตกต่างที่พบ ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครูจีนยังคงยึดรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจัดทั้งห้องมากว่าแบ่งกลุ่มย่อย ครูยังเข้มงวดกับนักเรียนในด้านกฎ 
ระเบียบและการเรียน และการสาธิตการสอนเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมทั้งในโรงเรียนเดียวกันและ
โรงเรียนอ่ืน 

จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว สรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหาร
ที่มีผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะ
ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส าคัญ
ยิ่งอันส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในที่สุดผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา หาวิธีการปรับปรุงแนวทางการบริหารวางแผนพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป 

 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

จากการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้ศึกษาได้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) คือ 

2.5.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการบริหารตามแนวคิดของ สเตียรส์ (Steers, 1985; อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540, หน้า 195-198) ซึ่งได้เสนอปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัย
ลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ 

1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ หมายถึง ลักษณะโครงสร้างของสถานศึกษาความสัมพันธ์
สายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่ และตัวบุคคลในสถานศึกษาตลอดจนขนาดของสถานศึกษา 

2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม หมายถึง ลักษณะทางกายภาพภายในสถานศึกษา
ที่สะอาด เป็นระเบียบสวยงาม เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และสภาพทางสังคมที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตร 
มีความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน  
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3) ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมความรู้สึกของบุคคล
ในสถานศึกษา เพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติงาน  

4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะแนวทางกว้างๆ 
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.5.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษาผู้วิจัยได้ยึดตามกรอบแนวความคิดของ มอทท์ 
(Mott, 1972, p. 373; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ได้จ าแนกประสิทธิผลออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักพัฒนาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพ
ของชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการการเป็นตัวแทนของสถานศึกษาไปแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด 
และเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนอยู่ในระดับดี 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีรู้จักพัฒนาตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา  

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยผู้บริหาร  
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานด้านวิชาการ  
บุคลากรงบประมาณและบริหารทั่วไปให้เป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างลงตัว เหมาะสม  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทันกับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน หาทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรด้านการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้านการปกครองนักเรียน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และงานรับผิดชอบอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการศึกษาปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2 ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,416 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ านวน 302 คน ก าหนดสัดส่วนโดยค านวณ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ จ าแนกตามอ าภอ จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random 
sampling) 
 
ตาราง 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งของสถานศึกษา ในสังกัด   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 จ าแนกตามอ าเภอ 
จ านวน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
แก่งคอย 436 93 
หนองแค 347 74 
วิหารแดง 208 44 
มวกเหล็ก 313 65 
วังม่วง 112 21 

รวม 1,416 302 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

78 

 

จากตาราง 1 พบว่า จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอ าเภอที่ตั้ง
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดังนี้ อ าเภอแก่งคอย 
มีประชาชน 436 คน กลุ่มตัวอย่าง 93 คน อ าเภอหนองแค มีประชาชน 436 คน กลุ่มตัวอย่าง 93 คน 
อ าเภอวิหารแดง มีประชาชน 436 คน กลุ่มตัวอย่าง 93 คน อ าเภอมวกเหล็ก มีประชาชน 436 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 93 คน และอ าเภอวังม่วง มีประชาชน 436 คน กลุ่มตัวอย่าง 93 คน ตามล าดับ 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน 
ขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ 2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยลักษณะของบุคคล
ในองค์การ 4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545,  
หน้า 96) ม ี5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนดังนี้  
  5  หมายถงึ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา 4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) 
โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้  

5  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่งานระดับปานกลาง 
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2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างเครื่องมือ 
มีข้ันตอนดังนี้  

3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

3.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
3.3.4 แนวแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
3.3.5 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (validity) และความถูกต้องของเนื้อหา (content) โดยใช้เทคนิค IOC (index of item 
objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

-1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร โดยข้อค าถามที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
ด้านเนื้อหา 
1) นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปากคลองบางขนาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง 
ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ด้านสถิติ 
3) อาจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล 

ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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4) อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ 
ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ด้านภาษา 
5) อาจารย์เนติมา พัฒนกุล 

ต าแหน่งประธานสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3.3.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครูใช้ทดสอบในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 1 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน 30 คน  

3.3.7 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของปัจจัยการบริหารเท่ากับ .96 และประสิทธิผลของสถานศึกษา
เท่ากับ .95 ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-294)  

3.3.8 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือ 

จากผู้อ านวยการสถานศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 
ในการอนุญาตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถาม 

3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถามด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับคืนมา 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ สถานศึกษา
และต าแหน่ง โดยใช้ความแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

3.5.2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนที่ปัจจัย
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การบริหารอยู่ในระดับใด โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์ โดยอาศัยแนวทาง
หรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 23) ดังนี้ 

4.51-5.00    หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50    หมายถงึ ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถงึ ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถงึ ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.5.3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ยประสิทธิผลของการบริหารงาน ตามเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด
และบุญส่ง นิลแก้ว, 2545, หน้า 23) 

4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.5.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ เป็น 0 ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน  
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธ์กัน โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามกัน
หรือผูกผันกัน ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ความสามารถได้ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.80-1.00 หมายความว่า ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับมากท่ีสุด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.60-0.79 หมายความว่า ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.40-0.59 หมายความว่า ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.20-0.39 หมายความว่า ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 0.01-0.19 หมายความว่า ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 
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3.5.5 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise เพื่อดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีนัยส าคัญ แล้วจึงน ามาแปรที่มีนัยส าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์  

 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติดังนี้ 
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน 

และเพศผู้ตอบแบบสอบถาม และโดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  
3.6.2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร ได้แก่ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัย

ลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.3 วิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษาโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

3.6.5 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multipje regression analysis) 
เพ่ือหาความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ค านวณหาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสร้างสมการพยากรณ์ ประสิทธิผลทัง้ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (descriptive survey research) ผู้วิจัยได้ศึกษา
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ สถานศึกษา
และต าแหน่งโดยใช้ความแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
�̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
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F แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
r แทน สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
b แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ 
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ที่ใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 
R แทน ค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ
df แทน ชั้นความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
a แทน ค่าคงที ่
S.E.b. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
X1 แทน ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
X2 แทน ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 
X3 แทน ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ 
X4 แทน ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
X แทน ปัจจัยการบริหาร 
Y แทน ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
y’ แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
Z’y แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งวิทยฐานะ 
ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ ต าแหน่งวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา 

 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง

จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 53.64 และเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.36 ตามล าดับ 
วิทยฐานะครูช านาญการ มากที่สุด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 38.08 รองลงมาคือ วิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 ครูไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.31 ตามล าดับ ประสบการณ์ท างานระหว่าง 5-10 ปีมากที่สุด จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.99 รองลงมาคือ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ตามล าดับ ขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.73 รองลงมาคือ สถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.09 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.18 ตามล าดับ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 

หญิง 
140 
162 

46.36 
53.64 

รวม 302 100.00 
2. ต าแหน่งวิทยฐานะ 

ไม่มีวิทยฐานะ 
 

91 
 

30.31 
ครูช านาญการ 115 38.08 
ครูช านาญการพิเศษ 96 31.79 

รวม 302 100.00 
3. ประสบการณ์ท างาน   

ประสบการณน์้อยกว่า 5 ปี 87 28.81 
ประสบการณร์ะหว่าง 5-10 ปี 154 50.99 
ประสบการณม์ากกว่า 10 ปี 61 20.20 

รวม 302 100.00 
4. ขนาดสถานศึกษา   

สถานศึกษาขนาดเล็ก              123 40.73 
สถานศึกษาขนาดกลาง 112  37.09 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 67 22.18 

รวม 302 100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  
 

ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 

ปัจจัยการบริหาร 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
2. ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 
3. ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ 
4. ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

4.11 
 4.01 
3.80 
 3.94 

0.42 
 0.55  
 0.70  
 0.66  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
3 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.51 มาก  
  

จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
(�̅�=4.11) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม (�̅�=4.01) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ (�̅�=3.94) ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ (�̅�=3.80) ตามล าดับ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยการบริหาร ด้านปัจจัย

ลักษณะขององค์การ 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปี ได้อย่าง

เหมาะสม ชัดเจน  
4.01 0.81 มาก 6 

2. จัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน 4.11 0.78 มาก 4 
3. จัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.12 0.80 มาก 3 
4. จัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงาน 3.92 0.88 มาก 9 
5. มอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  3.91 0.88 มาก 10 

6. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

4.05 0.75 มาก 5 

7. ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์มาใช้ปรับปรุงองค์กร 

4.53 0.73 มากที่สุด 2 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
8. ชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่

สนใจได้อย่างง่าย 
3.94 0.79 มาก 7 

9. จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ 

4.63 0.68 มากที่สุด 
 

1 

10. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3.93 0.79 มาก 
 

8 

เฉลี่ยรวม 4.11 0.42 มาก  

 
จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ปัจจัยลักษณะขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.11) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ (�̅�= 4.63) ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มาใช้ปรับปรุงองค์กร (�̅�= 4.53) จัดท าจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 4.12) 
จัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน (�̅�= 4.11) พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน (�̅�= 4.05) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
ประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน (�̅�= 4.01) ชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครอง
และผู้ที่สนใจได้อย่างง่าย (�̅�=3.94) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(�̅�=3.93) จัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงาน (�̅�=3.92) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ มอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม (�̅�=3.91) 
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยการบริหารด้านปัจจัยลักษณะ

ของสภาพแวดล้อม 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่าง

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
4.52 0.71 มากที่สุด 

 
1 

2. ผู้บริหารสนับสนุน เอาใจใส่ อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม  

4.04 0.75 มาก 3 

3. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของครู 

3.93 0.81 มาก 5 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่าง

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
4.52 0.71 มากที่สุด 

 
1 

5. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร         
ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  

3.90 0.84 มาก 8 

6. สร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงาน
กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

3.94 0.76 มาก 4 

7. สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น        
มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร มีความร่วมมือที่ดี
ต่อกัน 

4.05 0.75 มาก 2 

8. คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมให้
ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.93 0.77 มาก 
 

5 

9. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ 3.90 0.79 มาก     8 
เฉลี่ยรวม 4.01 0.55 มาก  

 
จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.01) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน (�̅�=4.52) สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับหน่วยงานอ่ืน มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร 
มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน (�̅�=4.05) ผู้บริหารสนับสนุน เอาใจใส่ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.04) สร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงาน
กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (�̅�= 3.94) จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ของครู (�̅�=3.93) คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=3.93) ส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าในวิชาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน (�̅�=3.91) จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
(�̅�=3.90) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ (�̅�=3.90) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยการบริหารด้านปัจจัยลักษณะ
ของบุคคลในองค์การ 

 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ครูหมั่นศึกษาหาความรู้และน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ใน      

การปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.83 0.93 มาก 4 

2. ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในสถานศึกษา 3.85 0.89 มาก 3 

3. ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 3.78 0.90 มาก 5 

4. ครูอุทิศตนเมื่อมีกิจกรรมของสถานศึกษา 3.76 0.92 มาก 8 

5. ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือประสิทธิผลของสถานศึกษา 3.99 0.87 มาก 1 

6. ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถท่ีได้รับมอบหมาย 3.78 0.94 มาก 5 
7. ก าหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 3.75 1.01 มาก 10 
8. ครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา 3.89 0.78 มาก 2 
9. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่าง

เหมาะสม 
3.77 0.93 มาก 

 
7 

10. ครูมีอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจเกี่ยวกับงาน      
ที่ได้รับมอบหมาย 

3.76 0.99 มาก 
 

8 

11. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย 3.74 0.93 มาก 11 
12. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ

องค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
3.65 0.97 มาก 

 
12 

เฉลี่ยรวม 3.80 0.70 มาก  

  
จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.80) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (�̅�=3.99) ครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา (�̅�=3.89) 
ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในสถานศึกษา (�̅�=3.85) ครูหมั่นศึกษาหาความรู้
และน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน (�̅�=3.83) ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษา (�̅�=3.78) ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถที่ได้รับมอบหมาย (�̅�=3.78) 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม  (�̅�=3.77) ครูมีอิสระในการใช้
วิจารณญาณตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย (�̅�=3.76) ครูอุทิศตนเมื่อมีกิจกรรมของสถานศึกษา 
(�̅�=3.76) ก าหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน (�̅�=3.75) นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน 
เข้าใจง่าย (�̅�=3.74) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ มีการชี้แจง
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน (�̅�=3.65) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยการบริหารด้านปัจจัยลักษณะ
ของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย 4.57 0.66 มากที่สุด 1 
2. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
4.00 0.80 มาก 4 

3. ครูท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 4.11 0.76 มาก 2 
4. สถานศึกษามีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

3.94 0.84 มาก 6 

5. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

3.95 0.80 มาก 5 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ 
อย่างสม่ าเสมอ 

3.87 0.89 มาก 10 

7. น าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.90 0.81 มาก 8 

8. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเป็นที่ยอมรับของครู 

3.91 0.81 มาก 7 

9. ก าหนดแนวทางการสื่อสารการสั่งงานโดยวาง
แผนการท างานได้อย่างชัดเจน 

3.90 0.86 มาก 8 

10. ผู้บริหารประเมินผลและรายงานผลการ
บริหารงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 

4.01 0.76 มาก 3 

11. พิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์      
ที่ก าหนดโดยใช้ระบบคุณธรรม 

3.86 0.83 มาก 11 

เฉลี่ยรวม 4.00 0.63 มาก  

  
จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4 .00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นโยบาย
ของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅�=4.57) ครูท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา
(�̅�=4.11) ผู้บริหารประเมินผลและรายงานผลการบริหารงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 
(�̅�=4.01) มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
(�̅�=4.00) น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (�̅�=3.95) สถานศึกษา
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มีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง  
(�̅�=3.94) ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับของครู  (�̅�=3.91) 
น าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด (�̅�=3.90) ก าหนดแนวทาง
การสื่อสารการสั่งงานโดยวางแผนการท างานได้อย่างชัดเจน  (�̅�=3.90) ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=3.87) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ พิจารณาความดีความชอบของครู
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้ระบบคุณธรรม (�̅�=3.86) 
  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง 
3.99 0.62 มาก 4 

2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก 

4.08 0.52 มาก 3 

3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา 

4.20 0.53 มาก 1 

4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน 
สถานศึกษา 

4.11 0.44 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.09 0.43 มาก  

 
ตาราง 8 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.09.) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษา (�̅�=4.20) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (�̅�=4.11) 
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (�̅�=4.08) ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (�̅�=3.99) ตามล าดับ 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของนักเรียน  3.81 0.78 มาก 12 
2. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  4.04 0.80 มาก 5 
3. นักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน    

ทุกอย่างของสถานศึกษา 
3.77 0.87 มาก 13 

4. นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ        
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3.99 0.79 มาก 7 

5. ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพสุจริต 

3.90 
 

3.94 

0.81 
 

1.86 

มาก 
 

มาก 

11 
 
9 

7. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย 4.40 2.98 มาก 1 
8. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
4.00 1.85 มาก 6 

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมประกวดผลงานส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ 

3.93 0.74 มาก     10 

10. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อเทคโนโลยี       
ที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 

4.05 1.84 มาก 4 

11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.96 0.73 มาก 8 

12. ผู้บริหารส่งเสริมสนับ สนนุให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพ    
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

4.08 1.83 มาก 2 

13. ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

4.07 1.86 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.99 0.62 มาก  

 
จากตาราง 9 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย (�̅�=4.40) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน
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ให้สูงขึ้น (�̅�=4.08) ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการวัดและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (�̅�=4.07) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ (�̅�=4.05) ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา (�̅�=4.04) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ (�̅�=4.00) นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (�̅�=3.99) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (�̅�=3.96) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพสุจริต 
(�̅�=3.94) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมประกวดผลงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
(�̅�=3.93) ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (�̅�=3.90) 
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของนักเรียน (�̅�=3.81) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านทุกอย่างของสถานศึกษา
(�̅�=3.77) 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที ่

1. ผู้บริหารก าหนดให้ครูรับผิดชอบแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน 

4.56 0.71 มากที่สุด 1 

2. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา 3.95 0.80 มาก 7 
3. นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา 4.06 0.77 มาก 4 
4. บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนา

ทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน 
4.01 0.74 มาก 6 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 

4.02 0.78 มาก 5 

6. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม 

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียน 

4.50 
 
 

3.75 
 
 

3.81 

0.81 
 
 

0.88 
 
 

0.83 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

2 
 
 
9 
 
 
8 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที ่

9. มีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษาเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.35 0.78 มาก 3 

10. ครูยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงาน   
เพ่ือความเหมาะสม 

3.75 0.87 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.52 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก (�̅�=4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ผู้บริหารก าหนดให้ครูรับผิดชอบแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน (�̅�=4.56) ผู้บริหารสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม (�̅�=4.50) มีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษาเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (�̅�=4.35) นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา (�̅�=4.06) ผู้บริหาร
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
(�̅�=4.02) บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน (�̅�=4.01) 
นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา (�̅�=3.95) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพให้แก่นักเรียน (�̅�=3.81) ผู้บริหารสนับสนุนให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (�̅�=3.75) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ ครูยอมรับ
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานเพื่อความเหมาะสม (�̅�=3.75) 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน

การสอน  
3.86 0.85 มาก 13 

2. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน
ได้ดี  

4.37 2.90 มาก 2 
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ตาราง 11  (ต่อ) 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน

การสอน  
3.86 0.85 มาก 13 

4. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน
ได้ดี  

4.37 2.90 มาก 2 

5. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ             
ในสถานศึกษาได้ดี 

6. บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม   
ยุคปัจจุบันได้ดี 

4.21 
 

4.27 

0.78 
 

0.82 

มาก 
 

มาก 

6 
 
4 

7. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัด
โครงสร้างองค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบ  

4.15 0.85 มาก 9 

8. ผู้บริหารและครูพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 

4.28 0.73 มาก 3 

9. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

3.97 0.88 มาก 12 

10. ผู้บริหารสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ  
ภายนอสถานศึกษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และ
คุ้มค่า 

4.69 0.62 มากที่สุด 1 

11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิตสื่อ         
ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้  

4.21 0.81 มาก 6 
 

12. ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสือ่เทคโนโลยี           
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและนักเรียน  
อย่างเพียงพอ 

4.14 0.89 มาก 10 

13. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง    
ทันเหตุการณ์  

4.17 0.90 มาก 8 

14. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการ และความสามารถ
ของนักเรียน 

4.22 0.84 มาก 5 

15. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียน     
การสอนที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

4.04 0.89 มาก 11 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.52 มาก  
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จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ผู้บริหารสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอสถานศึกษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และคุ้มค่า  
(�̅�=4.69) ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ดี (�̅�=4.37) ผู้บริหารและครู
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย  (�̅�=4.28) บุคลากร
ของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันได้ดี
(�̅�=4.27) ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความสามารถ
ของนักเรียน (�̅�=4.22) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิตสื่อที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้  
(�̅�=4.21) ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้ดี (�̅�=4.21) ผู้บริหารผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์  (�̅�=4.17) 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโครงสร้างองค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบ (�̅�=4.15) ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ (�̅�=4.14) ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (�̅�=4.04) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย (�̅�=3.97) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน (�̅�=3.86) 

 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถ

ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้ชัดเจน 3.93 0.85 มาก 9 
2. ครูในสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ 
4.01 0.81 มาก 8 

3. ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้นักเรียน     
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

4.11 0.78 มาก 7 

4. ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการเรียน   
การสอนเสมอ 

4.12 0.80 มาก 6 

5. ครูในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัด
กิจกรรมได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเมื่อมี                
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4.48 0.73 มาก 1 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 302 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
6. โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้ชัดเจน 3.93 0.85 มาก 9 

7. ครูในสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ 

4.01 0.81 มาก 8 

8. ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้นักเรียน     
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

4.11 0.78 มาก 7 

9. ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการเรียน   
การสอนเสมอ 

4.12 0.80 มาก 6 

10. ครูในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัด
กิจกรรมได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเมื่อมี             
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4.48 0.73 มาก 1 
 

11. สถานศึกษาน าผลการทดสอบนักเรียนมาเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียน 

3.89 0.88 มาก 13 

12. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3.90 0.84 มาก    12 

13. มีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผน 

4.33 0.77 มาก 4 

14. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนาการใช้
หลักสูตรภายในสถานศึกษา 

3.92 0.83 มาก 11 

15. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานแก่ครู 

16. ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน ดูแล และ
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4.34 
 

3.93 

0.78 
 

0.79 

มาก 
 

มาก 

3 
 
9 

17. ผู้บริหารมีออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม      
การท างานให้มีบรรยากาศท่ีดีอยู่เสมอ 

4.37 0.76 มาก 2 

18. ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือวางแผน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

4.15 0.79 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.11 0.44 มาก  

 
จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
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ครูในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (�̅�=4.48) ผู้บริหารมีออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน
ให้มีบรรยากาศที่ดีอยู่เสมอ (�̅�=4.37) ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานแก่ครู  (�̅�=4.34) มีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผน (�̅�=4.33) ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ทันท่วงที (�̅�=4.15) ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนเสมอ (�̅�=4.12) 
ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหา (�̅�=4.11) ครูในสามารถ
ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้  (�̅�=4.01) โรงเรียน
มีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้ชัดเจน (�̅�=3.93) ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน ดูแล 
และช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (�̅�=3.93) ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม
เพ่ือพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา (�̅�=3.92) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (�̅�=3.90) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย 
คือ สถานศึกษาน าผลการทดสอบนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน (�̅�=3.89) 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 วิเคราะห์โดยค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังแสดงในตาราง 13 
 
ตาราง 13  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X  Y 
X1 1.000      
X2 .764* 1.000     
X3 .570* .776* 1.000    
X4 .534* .654* .722* 1.000   
X .786* .910* .908* .857* 1.000  
Y .661* .802* .808* .745* .874* 1.000 

*p<.05 
 

จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยการบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .874 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด ได้แก่ 
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ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥3y =  .808) 
ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥2y = .802)  
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับมาก ได้แก่ ด้านปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .745) ปัจจัยลักษณะขององค์การมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .661)  
 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
ตาราง 14  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

modal ss df MS F sig 
resgression 42.097 4 10.524 243.987 .000 
residual 12.811 297 .043   
total 54.908 301    

*p<.05 
 

จากตาราง 14 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัย
จึงด าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไป 

 
ตาราง 15  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

b S.E.b.  t p 
a 1.261 .119  10.595 .000 

ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ (X3) .205 .030 .336 6.710* .000 
ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม (X2) .226 .044 .290 5.087* .000 
ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ (X4) 

.172 .028 .253 6.072* .000 

ปัจจัยลักษณะขององค์การ (X1) .113 .044 .112 2.559* .011 
R = .876, R2 = .767,S.E.est =.20769 , F = 6.550, p = .011 

*p<.05 
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จากตาราง 15 พบว่า ปัจจัยการบริหาร คือ ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ (X3) ปัจจัย
ลักษณะของสภาพแวดล้อม (X2) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) ปัจจัย
ลักษณะขององค์การ (X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .876 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ .767 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .20769 สามารถร่วมการท านายประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 76.70  

ปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
.205, .226, .172, .113 ตามล าดับมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน () เท่ากับ 
.336, .290, .253, .112 ตามล าดับและมีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ
1.261 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ y’ = 1.261 + .205X3 + .226X2 + .172X4 + .113X1 
สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z’y = .336X3 + .290 X2 +.253X4 + .112X1 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 
2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

4) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
2) ปัจจัยการบริหารอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,416 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จ านวน 302 คน ก าหนดสัดส่วนโดยค านวณ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ จ าแนกตามอ าภอจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random 
sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่ง
หน้าที่ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ 2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยลักษณะของบุคคล
ในองค์การ 4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, 
หน้า 96) ม ี5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา 4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, 
หน้า 96) โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้  

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่งานระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากผู้อ านวยการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ในการขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม 

2) ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากวิทยาลัย
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ านวน 302 ชุด ได้รับคืน 302 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3) น าแบบสอบถามที่ รวบรวมได้  ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3) วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
4) วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)  

5) วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (stepwise)  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.64 และเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.36 ตามล าดับ วิทยฐานะ
ครูช านาญการ มากท่ีสุด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 38.08 รองลงมาคือ วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 ครูไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.31
ตามล าดับ ประสบการณ์ท างานระหว่าง 5-10 ปีมากที่สุด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 50.99 
รองลงมาคือ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 ประสบการณ์มากกว่า 
10 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ตามล าดับ ขนาดสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.73 รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.09 และสถานศึกษาขนาดใหญ ่จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18 ตามล าดับ 

5.1.2 ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะ
ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ปัจจัยลักษณะของบุคคล
ในองค์การตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ปัจจัยลักษณะขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดการปฐมนิเทศนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
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มาใช้ปรับปรุงองค์กรจัดท าจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดท าโครงการต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการเรียนการสอนจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนชี้แจงการจัด
กิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้อย่างง่ายจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานตามล าดับ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือมอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

2) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดการปฐมนิเทศนักเรียน
ได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มาใช้ปรับปรุงองค์กรจัดท าจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดท าโครงการต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการเรียนการสอนจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ชี้แจงการจัด
กิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้อย่างง่ายจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย คือ มอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

3) ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูมีแรงจูงใจในการท างาน
เพ่ือประสิทธิผลของสถานศึกษาครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษา
ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในสถานศึกษาครูหมั่นศึกษาหาความรู้และน าแนวคิดใหม่ๆ 
มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาครูปฏิบัติงาน
ตรงกับความรู้ความสามารถที่ได้รับมอบหมายครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตน
ได้อย่างเหมาะสมครูมีอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายครูอุทิศตน
เมื่อมีกิจกรรมของสถานศึกษา ก าหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน นโยบายของสถานศึกษา
ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ มีการชี้แจง
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน  

4) ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบาย
ของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่ายครูท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาผู้บริหารประเมินผล
และรายงานผลการบริหารงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บ ริหารงาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมสถานศึกษามีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับ
ของครู น าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดก าหนดแนวทาง 
การสื่อสารการสั่งงานโดยวางแผนการท างานได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ พิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้
ระบบคุณธรรม  
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5.1.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาตามล าดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมประกวดผลงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ ผู้บริหาร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษาให้ แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาและอาชีพสุจริตตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ 
นักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านทุกอย่างของสถานศึกษา  

2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
ก าหนดให้ครูรับผิดชอบแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
อย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
โดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนา
ทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพให้แก่นักเรียน ผู้บริหารสนับสนุนให้เรียน
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ ครูยอมรับการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานเพื่อความเหมาะสม  

3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอสถานศึกษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และคุ้มค่า ผู้บริหาร
และครูพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ผู้บริหารและครูร่วมกัน
แก้ปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้ดี บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
106 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันได้ดี ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ  
ของนักเรียนได้ดี ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิตสื่อที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความสามารถ
ของนักเรียน ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและนักเรียน
อย่างเพียงพอผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง  
ทันเหตุการณ์ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโครงสร้างองค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบสถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการเรียนการสอน ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ผู้บริหารมีออกแบบเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีบรรยากาศที่ดีอยู่เสมอ ผู้บริหารนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่ครูมีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษา
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนเสมอ ครูปรับปรุง 
พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหา ครูในสามารถควบคุมสถานการณ์
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้ชั ดเจน 
ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตามเพ่ือพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษาสถานศึกษาน าผลการทดสอบ
นักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา   

5.1.4 ปัจจัยการบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy)/เท่ากับ .874 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด  

5.1.5 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี 4 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะขององค์การปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของบุคคล
ในองค์การและปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  โดยตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.70 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามรายด้านของการบริหาร  
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยดังที่ กรุณา ภูมะลิ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนโดยรวมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์ ปกิรณะ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า ปัจจัยการบริหาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์  
วงษ์หนองหอย (2552, หน้า 67-69) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระสมุห์บุญชู ชุติปญโญ บุญวงค์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริการที่ส่งผลต่อ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
พบว่า ปัจจัยการบริหารโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  โพธิยา ค าผิว 
(2548, หน้า 61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน อ าเภอเมือง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
โดยภาพรวมมีความส าคัญในระดับ “มาก” สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ผ่องแผ้ว (2548, 
หน้า 128-145) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 โดยพบว่า 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยการบริหารที่เอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร พุทธิไสย 
(2551, หน้า 207-208) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยพบว่า 1) ระดับปัจจัยลักษณะองค์การลักษณะสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะบุคลากร และการจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยลักษณะองค์การ
ลักษณะสิ่งแวดล้อมลักษณะบุคลากรและการจัดการนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลขององค์การโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุณี ดวงจ าปี (2554, บทคัดย่อ) 
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ได้ศึกษาปัจจัยการบริการบริหารแบบมีส่วนที่ผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รูสนานี ยาโม (2556, หน้า 149) 
ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหาร ด้านปัจจัยลักษณะขององค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี วัฒฐานะ (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก และผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละเอียด 
นาคชัยเนรมิตร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเทศบาล
ในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งพบว่าโดยรวมในด้านวัฒนธรรมองค์การโรงเรียน
ในด้านของวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ คือ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา โพธิตา 
(2548, หน้า 101) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตตรวจราชการที่ 7 พบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตตรวจราชการที่ 7 มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียนด้านการยอมรับนับถือ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ นอกนั้น มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ด้านมีโอกาสในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และบรรยากาศองค์การกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮิลเลียด (Hilliard, 
1981; อ้างถึงใน สมถวิล แก้วปลั่ง, 2542) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การการปรับตัว และพฤติกรรม
แบบเผด็จการของครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาในมลรัฐนิวยอร์คผลการศึกษาพบว่า โรงเรียน
ยิ่งมีบรรยากาศองค์การแบบเปิด ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกว่าโรงเรียนที่มีบรรยากาศแบบปิดและพบว่า
ผู้บริหารที่ไม่เผด็จการมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้บริหารแบบเผด็จการและผู้บริหารที่ไม่เผด็จการ
จะสร้างบรรยากาศแบบเปิดได้มากกว่าผู้บริหารแบบเผด็จการ ไพรซ์ (Pricel, 1983, p. 685-A; 
อ้างถึงใน ขวัญตา โพธิตา , 2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเลือกสรรที่มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ
องค์การในส านักงานการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอาร์คันซีสโดยใช้แบบสอบถามวั ดบรรยากาศ
องค์การส านักงานในวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย (OCAQ-HE) พบว่า ระดับชั้นของบุคคลในคณะ 
และหัวหนาบุคคลในคณะ ยอมรับความเหมาะสมของต าแหน่งหน้าที่ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
กับค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละบุคคล ในมิติห่างเหิน ในมิติมุ่งงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างความคาดหมายบรรยากาศองค์การของหัวหน้าส านักงาน และสภาพความเป็นจริง
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ที่หัวหน้างานใช้เป็นแนวทางของตนเพ่ือน ามาคาดหมายก าหนดของบรรยากาศองค์การสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สปาร์ค (Spark, 1984, p. 1010-A; อ้างถึงใน สมถวิล แก้วปลั่ง, 2542) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
ในระดับอ าเภอ ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ โดยมุ่งศึกษาจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ ใช้ผลการสอบ
หรือหลักฐานคะแนนของโรงเรียนในระดับอ าเภอในปี ค.ศ. 1981 ใช้วิธีส ารวจข้อมูลทางไปรษณีย์
ให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน นโยบายและคุณภาพการบริหารงานและศึกษา
ความเที่ยงของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
ที่สูงและต่ า ผลการศึกษาพบว่าในหลักการมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ หรือความสัมพันธ์ใด
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในระดับอ าเภอและนโยบายการปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการระหว่าง
ผู้บริหารในระดับอ าเภอกับผู้บริหารโรงเรียนแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่บ่งชี้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในอ าเภอ มักจะเป็นผู้มีความสามารถที่จะจัดการให้มีการวางแผน  
การเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการการเรียนการสอนในโรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก อยู่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ วงศ์โสภา (2525, 
หนา 23) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาบุคคลส่ วนใหญ่
เกิดจากโรงเรียนไม่มีการประเมินผลกิจกรรม การพัฒนาครูอาจารย์ ไมไ่ด้ส ารวจปัญหาของครูอาจารย์
เพ่ือหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ครู และห้ องสมุดโรงเรียนขาดแคลนหนังสือวารสาร คู่ มือ
ทางการศึกษาส าหรับครูอาจารย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2531, หน้า 37) 
ได้ท าการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  พบว่า 
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการให้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ประเภทการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ สารธรรม 
(2533, หน้า 26) ได้ท าการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาครูกรมสามัญศึกษา ในทรรศนะครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ความต้องการในการพัฒนา
อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ แกวขาว (2536, หน้า 43) ไดท าการศึกษาแรงจูงใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข ารับการศึกษาระหวางประจ าการปรากฎวาแรงจูงใจ
ที่ท าใหครูตองการศึกษาระหวางประจ าการที่ส าคัญเรียงล าดับดังนี้  เพ่ือเพ่ิมเงินเดือน เพ่ือพัฒนา 
สถานภาพของตนเอง เพื่อมีความรูความสามารถกวางขวางและทันสมัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
เพ่ือมีโอกาสมีสวนรวมกับกลุม เพื่อสนองความพึงพอใจและการยอมรับจากสังคม เพ่ือใหสามารถ
เขาใจระบบการศึกษาอื่นๆ และเพื่อใหสามารถด ารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนพล สิทธิโชคสกุล (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า 
เมื่อศึกษาตามลักษณะของประชากรที่ท าการศึกษา พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธกับขวัญและก าลังใจ
ปัจจัยจูงใจให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ได้ แก่ ความพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงาน 
ดานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ บังคับบัญชาและผู้ ใต้ บังคับบัญชา และการได้ รับความยุติธรรม
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ในหน่วยงาน ส่วนด้านความเพียงพอของรายได้จากการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าและด้าน 
ความพึงพอใจในสวัสดิการของหน่วยงานไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการวางแผนการด าเนินนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติไว้เป็นอย่างดี มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างชัดเจนและได้คัดเลือก บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
จะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติเพ่ือความรักในหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รักสถานศึกษาเพ่ือให้บริหารงาน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2546, 
หน้า 79) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวางแผนเรื่องส าคัญที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค์  
นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานหลักต่างๆ ทุกประการ น ามาคิดเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ จากผลการวิจัย
ปัจจัยรองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ถ้าองค์การมีการแบ่งขอบข่ายภาระงานทั้งหมดให้ชัดเจน 
จัดเป็นระบบที่จะช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะท าให้การด าเนินงาน
ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อนโยบายขององค์การชัดเจน ทุกคนในองค์การสามารถมีส่วนร่วม
การก าหนดนโยบายก็ยอมสามารถรวมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างขององค์การชัดเจน  
ไม่เกิดความซับซ้อนก็ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภาวะหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  
เกิดความสบายใจ ไม่กลัวการเหลื่อมล้ าภาระหน้าที่กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า
ขององค์การจะเกิดขึ้นมาจากการได้รวมกันแสดงความคิดเห็น รวมพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็น
สถานศึกษาที่ดีต่อชุมชน พร้อมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของโรงเรียนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ภารดี อนันตนาวี (2553, หน้า 77-78) ภาวะผู้น าของการบริหารสถานศึกษาเป็นการแสดงออกถึง
การมีความรู้ความสามารถในการบริหาร สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน ประสานความขัดแย้ง 
โน้มน้าวชักจูงให้สมาชิกตั้งใจทุ่มเทท างาน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ์ต่างๆ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2551, หน้า 3) กล่าวว่า ประสิทธิผล
เป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและในการที่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์จะส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีการน าแนวคิดใหม่ๆ  มาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี  จึงท าให้ผลการเรียนของนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  กมลวรรณ 
ชัยวานิชศิริ (2549, หน้า 5) ที่ได้ให้แนวคิดและความหมายของประสิทธิผลว่า  ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจในการท างาน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานสามารถผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนซึ่งจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานและเมื่อพิจารณาปัจจัย
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
เพราะไม่ว่าจะท าอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน
เพื่อมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ  ทัศนา 
สิขัณฑกสมิต (2548, หน้า 70) ซึ่งได้ท าการวิจัยท าการวิเคราะห์นโยบายคณะศึกษาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ว่าการก าหนดนโยบายเป็นสิ่งแรกที่องค์การต้องพิจารณา เพราะนโยบาย
เป็นเสมือนรากฐานของแผนงานทั้งหมด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการจะท าให้การบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและโครงการ
ที่ก าหนดไว้จะต้องมีการแบ่งภารกิจให้บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายและแบ่งให้รับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร
ที่จะท าให้งานบริหารของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

5.2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังที่ ดาหวัน หุตางกูร 
(2551, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวม
รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรสิทธิ์ พรรณวงศ์ (2551, หน้า 49) ท าการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหว้า
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า การบริหารโดยภาพรวมและรายด้าน
ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา จารุจินดา (2551, หน้า 57) 
ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม (2556, หน้า 183) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ (2550, หน้า 65) ได้ศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด พบว่า ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทินกร ประเสริฐหล้า (2553, หน้า 101) ได้ศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มงคล อินทรโชติ (2552, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารทั่วไป มีความส าเร็จอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาลิกา 
นิธิประเสริฐกุล (2550, หน้า 81) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประถมศึกษาโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มุ่งเน้นด้านนโยบายของสถานศึกษา
มีความชัดเจนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การและการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษามีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนถูกต้องมีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถตัดสินใจและสั่งงานได้เหมาะสม มีการประเมินผลและรายงานผล
การบริหารงานการพิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยระบบคุณธรรม  
แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ มีการน าทรัพยากรมาใช้ในการบริหาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มัย สุขเอี่ยม (2535) ได้ศึกษารูปแบบการวางแผนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า รูปแบบการพัฒนาการศึกษาของสถาบันมี 10 ขั้นตอน 
และกิจกรรมที่ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม ดังนี้  คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์และนโยบายการก าหนดมาตรการ การก าหนดเป้าหมาย การจัดท าแผนงาน/งาน/โครงการ 
การก าหนดค่าใช้จ่ายตามแผน การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี การน าแผนไปปฏิบัติการติดตาม
และประเมินผล และการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ส าหรับการแบ่งกลุ่มบุคลากร
ที่จะให้มีส่วนร่วมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 
3) กลุ่มผู้บริหารระดับต้น 4) กลุ่มอาจารย์ ปรากฏว่า ระดับในการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มมากน้อย
แตกต่างกันตามต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ และการเกี่ยวข้องกับแผนแต่ละระดับ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เมตต์ เมตต์การุณจิต (2541) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการการศึกษาประจ าโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ า คณะกรรมการ
การศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง เรื่องที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การประสานงาน ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมี 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกรรมการการศึกษา ด้านเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การมีที่พักอาศัย/ถิ่นก าเนิด
ในชุมชน การเป็นศิษย์เก่า การเป็นผู้ปกครอง ความคาดหวังความสัมพันธ์กับโรงเรียน  2) ปัจจัย
เกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารคุณลักษณะครูและการปฏิบัติของโรงเรียน
ต่อคณะกรรมการ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมมี 2 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับ
กรรมการการศึกษา ด้านการไม่มีเวลาว่าง ไม่มีถิ่นก าเนิด/ที่พักอาศัยในชุมชน 2) ปัจจัยเกี่ยวกับ
โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารขาดความเป็นผู้น า ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ และไม่เป็นคนในท้องถิ่นโดยก าเนิด
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเชิด สุขอภิรมย์ (2541) ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษา
ประจ าโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยปรากฏว่า ระดับการมีส่วนร่วมและระดับ
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ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาประจ าโรงเรียนในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
คาดหวังให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
มากที่สุด ในบทบาทการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมน้อยในบทบาท
การให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ (2539, 
บทคัดย่อ) การวิ เคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สปช. เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือเตรียมบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้น ส่วนการฝึกอบรมระหว่าง
ประจ าการและการพัฒนาในรูปแบบอ่ืนยังมีน้อย ปัญหาส าคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนหนึ่งยังขาด
อุดมการณ์ ขาดความมุ่งมั่นในการท างานด้านการบริหารการพัฒนาผู้บริหารมีลักษณะแบบไม่ต่อเนื่อง 
การพัฒนาองค์การและการพัฒนาอาชีพยังไม่เป็นส่วนของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ เพ่ิมการพัฒนา
ในรูปแบบอื่นให้มากขึ้นพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารของ สปช. ให้ชัดเจน 
และสอดแทรกการพัฒนาองค์การและการพัฒนาอาชีพไว้ในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การอย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ สปช. ควรก าหนดแผนแม่บทหรือแผนระยะยาวส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนขึ้นใช้ส าหรับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปช. 

ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับสุดท้ายเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยี ด้านจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การพัฒนาระดับคุณภาพให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักพัฒนา
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และด้านนักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการยังจัดการเรียนการสอน
ไม่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งเกิดจากปัญหาของผู้เรียนเองที่ละเลยไม่ใส่ใจ
การเรียนเท่าที่ควร และสภาพปัญหาครอบครัวที่ยากจนจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับ
สุดท้ายเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปานทิพย์ จันทโชติ (2545, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล
ศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรกิจ กรณียกิจ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พบว่า ผู้บริห าร
และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารและครูมีความเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านปฏิรูป
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โรงเรียนและสถานศึกษา ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ด้านการบริหารการศึกษาและด้านความคาดหวังในความส าเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญตา โพธิตา (2548, หน้า 101) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก เขตตรวจราชการที่ 7 พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตตรวจราชการที่ 7 
มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียนด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนๆ นอกนั้น 
มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ด้านมีโอกาสใน
การท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบรรยากาศองค์การกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สปาร์ค (Spark, 1984, p. 1010-A; อ้างถึงใน สมถวิล แก้วปลั่ง, 2542) 
ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของนักเรียนในระดับอ าเภอ ของรัฐแคลิฟอร์เนียร์โดยมุ่งศึกษาจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงสุด และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ 
ใช้ผลการสอบหรือหลักฐานคะแนนของโรงเรียนในระดับอ าเภอในปี ค.ศ. 1981 ใช้วิธีส ารวจข้อมูล
ทางไปรษณีย์ให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน นโยบายและคุณภาพการบริหารงาน
และศึกษาความเที่ยงของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียนที่สูงและต่ า ผลการศึกษาพบว่า ในหลักการมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
หรือความสัมพันธ์ใดระหว่างผลสัมฤทธิ์ในระดับอ าเภอและนโยบายการปฏิบัติงานในส่วนของ
การให้บริการระหว่างผู้บริหารในระดับอ าเภอกับผู้บริหารโรงเรียนแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่บ่งชี้ว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในอ าเภอ มักจะเป็นผู้มีความสามารถที่จะจัดการให้มี
การวางแผนการเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการการเรียนการสอนในโรงเรียนมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โอลด์ฟาเธอร์  
(Oldfather, 1993, p. 456) กล่าวว่า แรงเร้าที่จะเรียนรู้ซึ่งมีอย่างต่อเนื่องมีผลต่อผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากสภาพแวดล้อมีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยพบว่า  นักเรียนจะมีแรงจูงใจภายในสูง 
หากได้รับการตอบสนอง (ได้ยิน) สนองตอบด้วยการกระท า งานวิจัยพบว่าการส่งเสริมแรงจูงใจ
จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและยังพบว่าการแทรกแซงแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และเน้นการจัดให้นักเรียนมีทางเลือกและควบคุมตนเอง มีประโยชน์ต่อนักเรียนด้วยรวมถึงมีโอกาส
วางแผนและก ากับดูแลการเรียนมากขึ้น และผลที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และมีความไว
ในการรับรู้ทางสังคม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในผลการเรียนทางการศึกษาที่กว้างขึ้นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เรวิด (Raywid, 1992, p. 467) ได้เสนอผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยมีจุดเน้นรวมที่การเรียนและผู้เรียนนั้นอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้นักเรียนทุกคน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลการวิจัยพบว่า การปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
มาตรฐานของเนื้อหาและการประเมิน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและปรับตัว
จากการปฏิรูปการศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เป็นอย่างดีสามารถ
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น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการท าระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน  เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารและครูที่สามารถช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ  
ของนักเรียนและภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นกระบวนการน าไปสู่ประสิทธิผลของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ของการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 457-459) กล่าวว่า 
ประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบและเป้าหมายที่ส าคัญในการจัดการศึกษา
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียว 
หรือความพึงพอใจในการท างานแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ดังนั้น ในการบริหารหรือการจัดการนั้น
จึงควรค านึงถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคัญสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชษารัตน์ ธรรมะรัตนจินดา 
(2552, หน้า 51) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
มีความสามารถในการบูรณาการทั้งในด้านโครงสร้างของการบริหารงานและนโยบายในการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจน
พัฒนาความรู้ความสามารถมีความสามารถในการปรับตัวอยู่รวมกับสังคมได้ มีความสามารถ
ในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมตลอดจนสามารถด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, หน้า 75-76) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
เกิดจากการที่สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยผู้บริหาร
ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการบริหารงาน มีทักษะในการแก้ปัญหามุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีทักษะในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ จากสาเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel,1991, p. 51) ได้เสนอว่า ประสิทธิผล
ทางด้านการจัดการศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารการศึกษาสามารถใช้ภาวะผู้น า เป็นจุดร่วม
ในการจัดการศึกษาซึ่งท าให้ทั้งครูและนัก เรียนเกิดความพึงพอใจเป็นผลท าให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา มีประสิทธิผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

5.2.3 ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .874 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์
ระดับมากที่สุด ได้แก่  ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (r𝑥3y =  .808) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (r𝑥2y = .802)  ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับมากได้แก่ด้านปัจจัยลักษณะของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .745) ปัจจัย
ลักษณะขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .661) ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553, หน้า 70) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี  เขต 1 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของงานวิชาการมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม (2556, หน้า 225) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ กมล ศิริสลุง (2545, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกคน พฤติกรรมผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทุกด้าน
และทุกรายข้อที่ระดับนัยส าคัญ .05 และพฤติกรรมผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทุกด้านและทุกรายข้ อ
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 วันชัย นพรัตน์ (2540, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ในเขตการศึกษา 12 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเริง รองในเมือง (2545, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราดผลการวิจัย พบว่า พฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจากคอบส์ และจิลสัน (Jacobs & Jillson, 1974,  p. 12) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
สาเหตุของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลจากการศึกษา  พบว่า สาเหตุของการปฏิบัติงาน
ที่ไม่มีประสิทธิผลเกิดจาก 1) ขององค์กรที่ชัดเจน 2) นโยบายและระเบียบปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 
3) การศึกษาอบรมทักษะบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ 4) ภาวะผู้น าในการบริหาร
ไม่เพียงพอ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี 6) ขวัญก าลังใจ
ของบุคลากรไม่ดีและยังพบว่าผลการปฏิบัติงานอาจปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้ทักษะและความรู้
ที่เหมาะสมของผู้บริหารเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยปัจจัย การบริหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ลักษณะองค์การลักษณะสภาพแวดล้อมลักษณะบุคคลและนโยบายการบริหารและปฏิบัติ
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เป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้วิจัย
มีประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี้ 

1) ปัจจัยลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จะต้องอาศัยปัจจัยการบริหารเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล ปิยภัณฑ์ (2551, หน้า 4) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
กลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่  ลักษณะบุคคลลักษณะองค์การ
และลักษณะสภาพแวดล้อมและเนื่องจากในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีภารกิจ
ที่จะต้องปฏิบัติเป็นจ านวนมากจึงต้องมอบหมายให้ครูในโรงเรียนช่วยการปฏิบัติงานโดยมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอและจัดให้มีการประสานงานที่เป็นระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2549, หน้า 5) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกชน พบว่า ขนาดของโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนแตกต่างกัน เช่น ประสิทธิผลของสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2) ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  สภาพแวดล้อม
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ของความส าเร็จหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา แสดงถึงคุณภาพของการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับปัจจัยการบริหารทุกทุกด้านซึ่งตรงกับแนวความคิด
ของสตรีที่ได้แบบลักษณะสภาพแวดล้อมของงานได้เป็น 2 ระดับ คือ 1) สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ และ 2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ เผดิมรอด 
(2550, หน้า 6) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษา 1 พบว่า ลักษณะโครงสร้างองค์กร
ลักษณะสภาพแวดล้อมลักษณะบุคคลและนโยบายการบริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ
และผลการวิจัยของกมลปิยภัณฑ์ (2551, หน้า 9) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มปัจจัย
ที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่  ลักษณะบุคคลลักษณะองค์การและลักษณะ
สภาพแวดล้อมกลุ่มปัจจัยรองที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อองค์การสภาพแวดล้อมภายนอกลักษณะโครงสร้าง ขององค์การกลุ่มปัจจัยย่อยที่เป็นตัวก าหนด
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ความสนใจของบุคคลต่อองค์การและความช านาญเฉพาะอย่าง  

3) ปัจจัยลักษณะบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถซื้อเป็นลักษณะเฉพาะตัวเป็นบุคคลที่มีการพัฒนาตนทันตามโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิชาการด้านทักษะด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งสเตียรส์ (Steers, 1977, p. 113)
ได้เสนอตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร คือ 1) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง 
ความผูกพันหรือความสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมายค่านิยมและวัตถุประสงค์องค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเท
พลังใจการท างานเพ่ือองค์กรให้บรรลุถึงจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีปัจจัย 3 ประการ ที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงอายุการท างานในองค์กร
ความต้องการความส าเร็จในชีวิต ประเด็นที่ 2 ลักษณะงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของงานโอกาส
ที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานประเด็นที่ 3 ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือได้
ขององค์กรในอดีตและความรู้สึกของบุคคลอ่ืนที่มีต่อองค์กร 2) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
หรือการปฏิบัติงานในองค์กร หมายถึง ความสามารถลักษณะเฉพาะตัวและความสนใจของบุคคล
และอีกประเด็นหนึ่งคือความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับซึ่งเป็นการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับ
งานที่ได้รับมอบหมายและ 3) การจูงใจ หมายถึง บรรยากาศของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
สามารถกระตุ้นแรงจูงใจที่ต้องการความส าเร็จแรงจูงใจที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กรที่ใช้ได้ผล คือ
การให้บุคคลในองค์กรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนในความส าคัญของตน
สอดคล้องกับผลงานของ ราย จันทร์กลัด (2551, หน้า 4) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยบริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 

4) ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
ในการบริหารของโรงเรียนเอกชนเป็นการบริหารระบบครอบครัว  ฉะนั้นการก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงานและการปฏิบัติจะต้องชัดเจนซึ่งเป็นตัวแปรที่ เป็นตัวก าหนดประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้น าและการตัดสินใจถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการส าเร็จของงานในหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล คือ  ความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ
เป็นที่ยอมรับได้การติดต่อสื่อสารและการบริหารสารสนเทศบุคลากรของโรงเรียนโดยมีการมอบ
นโยบายให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของโรงเรียนสอดคล้องกับแนวคิด
ของกิติมา ปรีดีดิลก (2549, หน้า2) ที่กล่าวไว้ว่า การกระจายอ านาจเป็นระบบการบริหาร
ที่มอบอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป การที่ผู้บริหารโรงเรียน
ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานและการวางแผนการบริหารงานนั้น
เพ่ือให้ครูได้รับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของตน งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเชื่อของ พอร์เดอร์ และสมิธ (Porter & Smith) ที่เชื่อว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถ
พิจารณาในรูปแบบของความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและดีที่สุด ตลอดจนยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การนักแสดง
ให้ เห็นว่าในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับปัจจัย
การบริหารทุกๆ ด้านสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ เผดิมรอด (2550, หน้า 7) ซึ่งได้
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ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
การด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1 พบว่า ลักษณะโครงสร้างองค์กร
ลักษณะสภาพแวดล้อมลักษณะบุคคลและนโยบายการบริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ
และผลการวิจัยของ กมล ปิยภัณฑ์ (2551, หน้า 2) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ลักษณะบุคคลลักษณะองค์การ
และลักษณะสภาพแวดล้อม  

5.2.4 ผลการศึกษาปัจจัยแต่ละด้านสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ 
ปัจจัยลักษณะขององค์การปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การปัจจัย
ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เป็นตัวพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.40 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดี อนันต์นาวี (2545, 
บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมการบริหารส่งผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อบรรยากาศ
ของโรงเรียนและสถานการณ์โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรทิพย์ สระบงกช (2544, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัย
ด้านชุมชน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการบริหารโรงเรียนในปัจจุบันจ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยการบริหาร
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติลักษณะสภาพแวดล้อมลักษณะบุคคล
และลักษณะองค์การเพ่ือให้ทันสมัยกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงเรียนในปัจจุบันจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนและเป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้น าสูง  เข้าใจลักษณะงานที่ สลับซับซ้อนมีความอดทนสูงให้ความร่วมมือสนับสนุน
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีทั้งยังจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านมุ่งมั่นที่จ ะพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพัฒนากระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการคิด
เชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ยกระดับวิชาชีพครูให้ได้มาตรฐานผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายในปัจจัย
แต่ด้านที่เป็นตัวพยากรณ์ ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านลักษณะองค์การสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์
ของทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ก าหนดไว้ในองค์การเสมือนหนึ่งเป็นแกนของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการวัดเรื่องหน้าที่การงาน ได้ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะ
แตกต่างกันก็ตามและที่ส าคัญยังเป็นการวางแผนร่วมกันเริ่มด้วยการก าหนดนโยบายการจัดสายงาน 
การก าหนดองค์ประกอบคุณลักษณะของสมาชิกการจัดบุคคลตามความเหมาะสมของงานและยังเป็น
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แผนผังที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานกันท าระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดแผนงาน
และระบบของการบริหารเมืองกับการมอบหมายงาน (work assignment) เช่นเดียวกับนักทฤษฎี
บริหารองค์การที่เห็นว่างานขององค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยู่ที่การจัดโครงสร้างขององค์การ
และตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรวมถึงปัจจัยภายนอกและเน้นการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลเวลา
และสถานการณ์อย่างที่ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2553, หน้า 3) กล่าวว่า ด้วยความเป็นลักษณะพิเศษ
ของโรงเรียนซึ่งจะต้องด าเนินงานบริการเพ่ือรักษาประโยชน์ของบุคลากรนักเรียนชุมชนการจัดสายงาน 
หน่วยงานในโรงเรียนจึงต้องสอดของความสัมพันธ์กันตามลักษณะความรับผิดชอบ  เช่น 
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายธุรการ และ
ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 32) 
ก าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ
การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

2) ปัจจัยด้ านลักษณะสภาพแวดล้อมสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การสามารถ คะเนสภาพแวดล้อมได้มากเท่าใด
ความเป็นไปได้หรือโอกาสจะสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมยิ่งขึ้นเท่านั้น องค์การ
ทุกองค์การจึงมิได้อยู่โดดเดี่ยวจึงจ าเป็นต้องสัมพันธ์กันทั้งระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การ
ตั้งแต่กิจกรรมวัฒนธรรมและสถานที่แหล่งที่ ภรณี กีร์ติบุตร (2549, หน้า 90) ว่าองค์การจ าเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อการรักษาไว้ซึ่งความสมดุลที่มีความคล่องตัวส าหรับองค์การซึ่งจะประกอบไปด้วย
มิติความมั่นคง (stability) ให้บรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นมีความต่อเนื่อง  (continuity) 
ที่ให้การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือวิธีการเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีความสามารถในการปรับตัว
และมีการริเริ่มสิ่งใหม่  (innovativenes) พอเพียงที่จะท าให้องค์การสามารถเป็นฝ่ายเริ่ม
การเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เมื่อสถานการณ์เรียกร้องสอดคล้องกับ  คีใจ (Kijai, 1987, p. 329-A) 
กี่ปีที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจากปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ 
ปัจจัยของโรงเรียนภาพพจน์ของโรงเรียนความเป็นผู้น าทางวิชาการความสามารถในการคิดค านวณ
และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัยด้านอ่ืน รัสเซีย และคนอ่ืนๆ (Russell, et al., 
1987, pp. 269-274) ได้ศึกษากับครูประถมและมัธยมในรัฐไอโอวา จ านวน 316 คน พบว่า ฐานะ
การแบ่งงานระดับชั้นที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้
อย่างมีนัยส าคัญ และการสนับสนุนจากสังคม โดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวท านายตัวเดียว
ที่มีนัยส าคัญในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จและพบว่าการได้รับการยอมรับในคุณค่าการมีเพื่อน
ที่เชื่อถือได้เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ทศพล สังข์ทิตนุ (2533, หน้า 75) 
อ้างถึงใน รัชนก แสวงกาญน์ (2548, หน้า 104) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้าน
และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  พบว่า
สภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
สภาพที่อยู่อาศัยการส่งเสริมการเรียนภายในครอบครัวคุณภาพการสอนของครูบรรยากาศในชั้นเรียน
และกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีผลสัมพันธ์กับการเรียนวิชาภาษาไทย นิรันดร์ ตั้งธีรบัณฑิต และคณะ 
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(2542, หน้า 6) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการไฟรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตการศึกษา 8 จากโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้านและปัจจัยด้านโรงเรียนที่มีตัวพยากรณ์นิสัยรักการอ่าน
และการเสริมแรงของครูการเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การเปิดรับสื่อมวลชนการเพิ่มตัวแปรระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยและการเสริมแรงของผู้ปกครองส่งผลต่อคุณลักษณะการใส่รู้ของนักเรียน
ในระดับมาก 

3) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคุณถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะดลบันดาลความส าเร็จให้กับองค์การ ดังที่ สเตียรส์  (Steers, 1977, p. 113) เสนอว่า
ลักษณะของบุคคลในองค์การจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การจะน าไปสู่ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์การสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือ  ผลแห่งปฏิกิริยากันระหว่าง 2 ประเด็น 
ซึ่งมีผลต่อเรื่องส าคัญ 2 เรื่อง (1) ความปรารถนาของบุคคลที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก
ขององค์การต่อไปหรือที่สเปนเรียกว่าความผูกพัน (attachment) และ (2) ความปรารถนาของบุคคล
ในการปฏิบัติงาน (performance) ลักษณะของบุคคลในองค์การและผลการปฏิบัติงานของบุคคลเท่านั้น
และยังเชื่อว่าตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์การ คือ พฤติกรรมของคุณในองค์การนั่นเอง 
จากแนวคิดของ แคลช และคาน (Katz & Kahn, 1966, pp. 114-115) เสนอว่า มีพฤติกรรมส าคัญ 
3 ประการด้วยกัน ที่องค์การจะต้องได้รับการตอบสนองจากคนในวงการเพ่ือโครงการจะสามารถ
มีประสิทธิผลสูงสุด คือ (1) องค์การจะต้องมีความสามารถในการสรรหาและธ ารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ (2) องค์การจะต้องมีความสามารถที่จะท าให้พนักงานและโครงการ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทที่ก าหนดไว้ (depcndable role performance) ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของประสิทธิภาพขององค์การคือการคาดคะเนได้ทั้งในแง่ของเครื่องมือ เครื่องใช้  และในแง่ของคน
ฝ่ายบริหารต้องแน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถ 
ดังนั้นองค์การจะมีประสิทธิผลได้ไม่ได้หมายความเพียงว่าสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
และจะต้องปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง เฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบของตนจึงมีความหมาย 
(3) องค์การยังต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาติอีกด้วย  
และสอดคล้องกับ วิทเชลล์ (Witzell, 1990, p. 391-A) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการสร้าง
คณะประสานงานตามแผนงานการมีประสิทธิผล เป้าหมายการส ารวจรูปในทรัพยากร  พบว่า 
การท างานจะมีประสิทธิผลดีขึ้นต่อเมื่อการสร้างคณะท างานเพ่ือประสานงานระหว่างกลุ่ม
หรือองค์การต่างๆ มอทท์ (Mott, 1972, p. 3) ได้ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย
ปัจจัย 3 ประการ คือ (1) ความสามารถในการผลิตที่พิจารณาทั้งในด้านคุณภาพและด้านปริมาณ 
(2) ความสามารถในการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหาโดยรวม
ขององค์การ (3) ความสามารถยืดหยุ่นได้ของคนในองค์การเมื่อมีหรือภาวะฉุกเฉินจากเครื่องจักร
และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นหรืออ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลทั้งหมดขององค์การมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยทั้ง 3 ประการ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2549, หน้า 224 -237) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนโดยศึกษากับครูใหญ่ 230 คน 
จาก 230 โรงเรียนและครู 981 คน จาก 50% ของครูทั้งหมดผลการวิจัยพบว่า จากการประเมิน
ประสิทธิผลโดยกลุ่มรวมนั้นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมของการบริหารปัจจัยด้านครูปัจจัยด้านนักเรียนโดยมีตัวแปรย่อยในแต่ละปัจจัย
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ ขนาดของโรงเรียนอัตราส่วนระหว่างคู่
ที่มีวุฒิปริญญาต่อครูที่วุฒิต่ ากว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยตัวแปรโดยสามารถท านาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ 70.07% รัสเซล และคนอ่ืนๆ (Russell, et al., 1987, pp. 269-274) 
ได้ศึกษากับครูประถมและมัธยมในรัฐไอโอวา จ านวน 316 คน พบว่า สถานการณ์แบ่งงานระดับชั้น
ที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีนัยส าคัญและการสนับสนุน
จากสังคมโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวท านายตัวเดียวที่มีนัยส าคัญในการท างานให้บรรลุ  
ผลส าเร็จและพบว่า การได้รับการยอมรับในคุณค่าการมีเพ่ือนที่เชื่อถือได้เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อ 
ความส าเร็จในการท างาน 

4) ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่านโยบายการบริหารและการปฏิบัติเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สแตนเลย์ และมอร์ (Stanley & Moore, 
1971) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารงาน
ของครูใหญ่และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา 
ประชาบาลกับตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรง ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ระบบบริหารการศึกษาครูใหญ่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาประชาบาล  
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526, หน้า 43) จึงน่าจะเชื่อได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษามีลักษณะอย่างทุกวันนี้เกิดจากความสามารถในการบริหาร
สิ่งส าคัญในการบริหารสิ่งหนึ่งจ าเป็นต้องมีก าหนดนโยบายให้ชัดเจนเตรียมแผนงานโครงการ
บริหารงานตามจุดประสงค์ควบคุมก ากับติดตามปรับปรุงพัฒนางานโดยสมาชิกของกลุ่มภายใต้การน า
ของผู้บริหารนโยบายจึงเป็นเครื่องส าคัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะต้องเข้าใจ สเตียรส์ 
(Steers, 1977, p. 13) ได้เสนอไว้ว่า การจะบริหารงานให้บางเกิดประสิทธิผลยังจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยอ่ืนด้วย คือ การก าหนดเป้าหมายที่แน่นอนการจัดหาและการใช้ทรัพยากรการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานกระบวนการติดต่อสื่อสารภาวะผู้น าและการตัดสินใจการปรับตัวขององค์การ
และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จาคอบส์ และจิลสัน (Jacoba & Jillson, 1974, p. 12; อ้างถึงใน สมศักดิ์ 
ทองเนียม (2548, หน้า 57) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิผล (ineffective 
performance) โดยออกแบบสอบถามนักบริหาร 6,000 คน เกี่ยวกับสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน
ไม่มีประสิทธิภาพนักบริหารระบุสาเหตุเกิดจาก (1) ขาดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ที่ชัดเจน (2) นโยบายและระเบียบปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ (3) การศึกษาอบรมทักษะบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ (4) ภาวะผู้น าในการบริหารไม่เพียงพอ (5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี (6) ขวัญก าลังใจของบุคลากรไม่ดีนอกจากนี้ผู้บริหาร
ร้อยละ 90 เชื่อว่าผลการปฏิบัติงานอาจปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้ทักษะและความรู้ที่เหมาะสม 

สรุปผลการวิจัยกับสมมติฐานการวิจัยผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สระบุรี เขต 2 โดยที่ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถท านายพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ได้เรียงตามล าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การปัจจัยลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติและปัจจัยลักษณะ
ขององค์การ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ควรใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือให้เกดประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
นักเรียน ครูและในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัยการบริหารพบว่า ด้านปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย ในด้านนโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร
จึงควรก าหนดนโยบายของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย และมีการชี้แจง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ให้มีความเข้าใจ ร่วมกันอย่างชัดเจน 

2) ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 พบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย ในด้านผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของนักเรียน และนักเรียนสนใจ
การอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านทุกอย่างของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้ครู
มีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 

3) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ
ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติปัจจัยลักษณะ
ขององค์การส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจึงจ าเป็น
จะต้องอาศัยปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้านนี้ เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส ารับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาประกอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของการบริหารงาน
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเพ่ือให้สามารถค้นหาปัจจัย
ที่เก่ียวข้องในการส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาเรื่องการรับรู้ด้านวิสัยทัศน์ของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
4) รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.วิชิต แสงสว่าง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณทัศนีย์ หาญชุก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.อังคณา กุลนภาดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ ให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา
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าช
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ชนคริน
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารย์เนติมา พัฒนกุล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๔๗     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จ านวน  ๑  ชุด 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก
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ฯ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๕๖      บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                             ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” 

 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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าร
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าช
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๖๘      บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                             ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง ขออนเุคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
 

ด้วยนางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒” 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
บัณฑติวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
 

เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. แบบสอบถามนี้มุ่งศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยส่วนรวมไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ประการใด จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบตรงตามข้อเท็จจริง เพ่ือประโยชน์ในการเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้สถานศึกษาสามารถนําผลจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการตอบแบบสอบถามแต่ละข้อในแต่ละด้าน ขอให้ท่านใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ในการพิจารณา
ตัดสินใจว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด คําตอบของท่านจะสงวนไว้เป็นความลับ โดยจะประมวลผล
และนําเสนอในภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น คําตอบของท่านมีผลอย่างสําคัญยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอความกรุณาท่านโปรดตอบคําถามทุกข้อ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน เมื่อพิจารณา
และโปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็น ซึ่งในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นกับข้อความนั้นมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นกับข้อความนั้นมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นกับข้อความนั้นปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นกับข้อความนั้นน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 
 

 

 

นางทิพวรรณ สําเภาแก้ว 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1) เพศ   

(   ) ชาย 
(   ) หญิง 

  
2) ต าแหน่งวิทยฐานะ 

(   ) ไม่มีวิทยฐานะ 
(   ) ครูชํานาญการ 
(   ) ครูชํานาญการพิเศษ 
 

 3) ประสบการณ์ท างาน 
(   ) ประสบการณน์้อยกว่า 5 ปี 
(   ) ประสบการณร์ะหว่าง 5 -10 ปี    

   (   ) ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
 

4) ขนาดสถานศึกษา 
(   ) สถานศึกษาขนาดเล็ก 
(   ) สถานศึกษาขนาดกลาง 
(   ) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ทีละข้อ และใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการใช้ปัจจัย
การบริหารที่ตรงกับการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยลักษณะขององค์การ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการประจําปี ได้อย่าง

เหมาะสม ชัดเจน  
     

2. จัดทําโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน      
3. จัดทําระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
4. จัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงาน      
5. มอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่าง

เหมาะสม  
     

6. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

     

7. ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ปรับปรุง
องค์กร 

     

8. ชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครอง
และผู้ที่สนใจได้อย่างง่าย 

     

9. จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ 

     

10. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 
12. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่าง

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
     

13. ผู้บริหารสนับสนุน เอาใจใส่ อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

     

14. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงานของครู 
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ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
15. ส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อให้มี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
     

16. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  

     

17. สร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     

18. สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น  
มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร มีความร่วมมือ 
ที่ดีต่อกัน  

     

19. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ําเสมอ  

     

20. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติต่อกัน 
ด้วยความจริงใจ 

     

ปัจจัยลักษณะของบุคลากรในองค์การ 
21. ครูหมั่นศึกษาหาความรู้และนําแนวคิดใหม่ๆ  

มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
     

22. ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายใน
สถานศึกษา 

     

23. ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา      
24. ครูอุทิศตนเมื่อมีกิจกรรมของสถานศึกษา      
25. ครูมีแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
     

26. ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถท่ีได้รับ
มอบหมาย 

     

27. กําหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน      
28. ครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
     

29. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้
อย่างเหมาะสม  
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ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
30. ครูมีอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจเกี่ยวกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
     

31. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย      
32. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

     

ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
31. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย      
32. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

     

33. ครูทํางานสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     

34. สถานศึกษามีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงาน
ต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

     

35. นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

     

36. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ
อย่างสม่ําเสมอ 

     

37. นําทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสมและเกประโยชน์สูงสุด 

     

38. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเป็นที่ยอมรับของครู 

     

39. กําหนดแนวทางการสื่อสารการสั่งงาน 
โดยวางแผนการทํางานได้อย่างชัดเจน  

     

40. ผู้บริหารประเมินผลและรายงานผล 
การบริหารงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
อย่างสม่ําเสมอ  
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ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
41. พิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดโดยใช้ระบบคุณธรรม 
     

 
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ทีละข้อ และใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาที่ตรงกับการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาของท่านมากที่สุด 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
1. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของ

นักเรียน  
     

2. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษา 

     

3. นักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วม
กิจกรรมรักการอ่านทุกอย่างของ
สถานศึกษา 

     

4. นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
สื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     

5. ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและ
อาชีพสุจริต 

     

7. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัย 

     

8. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
ประกวดผลงานส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิชาการ 

     

10. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา 
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษา
ให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 

     

11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรม
พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     

12. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพ
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

     

13. ผู้บริหารกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

     

ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
14. ผู้บริหารกําหนดให้ครูรับผิดชอบ

แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
     

15. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
ของสถานศึกษา 

     

16. นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การศึกษา 

     

17. บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อพัฒนาทัศนคติท่ีดีให้แก่
นักเรียน 

     

18. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 

     

19. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และปฏิบัติตน 
ตามวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

20. ผู้บริหารสนับสนุนให้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็น มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

     

21. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ
ให้แก่นักเรียน 

     

22. มีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษา
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

     

23 ครูยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธี
ดําเนินงานเพื่อความเหมาะสม 

     

3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
24. สถานศึกษานําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 

ในการเรียนการสอน  
     

25. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ 
ของนักเรียนได้ดี  

     

26. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ 
ในสถานศึกษาได้ดี 

     

27. บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันได้ดี 

     

28. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจัดโครงสร้างองค์กร และ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ  

     

29. ผู้บริหารและครูพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
ที่ทันสมัย 

     

30 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

31. ผู้บริหารสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอสถานศึกษาได้อย่าง
ลงตัว ประหยัด และคุ้มค่า 

     

32. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิต
สื่อที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

33. ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและ
นักเรียนอย่างเพียงพอ 

     

34 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์  

     

35. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดทํา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการ และความสามารถของ
นักเรียน 

     

36. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

     

 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา   
37. โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้

ชัดเจน 
     

38. ครูในสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาด
ฝันได้ 

     

39. ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้
นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

     

40. ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ใน
การเรียนการสอนเสมอ 

     

41. ครูในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

42. สถานศึกษานําผลการทดสอบนักเรียนมา
เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 

     

43. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

44. มีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษา
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน 

     

45. ผู้บริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม  
เพ่ือพัฒนาการใช้หลักสูตรภายใน 
สถานศึกษา 

     

46. ผู้บริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม  
ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหา 
การปฏิบัติงานแก่ครู 

     

47. ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

     

48. ผู้บริหารมีออกแบบเพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมการทํางานให้มี
บรรยากาศที่ดีอยู่เสมอ 

     

49. ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ทันท่วงที 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื่องมอืความเที่ยงตรงเนือ้หา (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
วิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 ได้คะแนน  +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน    0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน   -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

สูตร IOC   =       
N

R    

IOC แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
        ค่า  IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
        ค่า  IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง 
                             แก้ไขใหม่ให้ดีข้ึน   
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
 

ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยลักษณะขององค์การ    
1. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปี ได้อย่าง

เหมาะสม ชัดเจน  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. จัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3. จัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4. จัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5. มอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่าง

เหมาะสม  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7. ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ปรับปรุง
องค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8. ชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษาแก่ผู้ปกครอง
และผู้ที่สนใจได้อย่างง่าย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9. จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม 

12. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารสนับสนุน เอาใจใส่ อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

14. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
ใช้ได้ 

1 2 3 4 5 
15. ส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าในวิชาชีพ เพ่ือให้มี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17. สร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18. สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่น  
มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร มีความร่วมมือ
ที่ดีต่อกัน  

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

19. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติต่อกันด้วย 
ความจริงใจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยลักษณะของบุคลากรในองค์การ 

21. ครูหมั่นศึกษาหาความรู้และน าแนวคิดใหม่ๆ  
มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22. ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23. ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
24. ครูอุทิศตนเมื่อมีกิจกรรมของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
25. ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26. ครูปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27. ก าหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
28. ครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้
อย่างเหมาะสม  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ปัจจัยการบริหารในสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 
30. ครูมีอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจ

เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
32. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
33. นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
34. มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35. ครูท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36. สถานศึกษามีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงาน
ต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39. น าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสมและเกประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเป็นที่ยอมรับของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

41. ก าหนดแนวทางการสื่อสารการสั่งงาน 
โดยวางแผนการท างานได้อย่างชัดเจน  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42 ผู้บริหารประเมินผลและรายงานผลการ
บริหารงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43. พิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดโดยใช้ระบบคุณธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
1. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของ

นักเรียน  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2. ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3. นักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรม 
รักการอ่านทุกอย่างของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4. นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
สื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5. ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพ
สุจริต 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

7. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
กับวัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมประกวด
ผลงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษาให้แกน่ักเรียน
อย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

12. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 
13. ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ

วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้
ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 

14. ผู้บริหารก าหนดให้ครูรับผิดชอบแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16. นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17. บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือพัฒนาทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสนับสนุนให้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม 
แนะแนวการศึกษา และอาชีพให้แก่นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22. มีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษาเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23. ครูยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธี
ด าเนินงานเพื่อความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5   1 
ใช้ได้ 

ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
24. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

เรียนการสอน  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 
25. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ  

ของนักเรียนได้ดี  
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26. ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ  
ในสถานศึกษาได้ดี 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

27. บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
ยุคปัจจุบันได้ดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดโครงสร้างองค์กร และบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29. ผู้บริหารและครูพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31. ผู้บริหารสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอสถานศึกษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และ
คุ้มค่า 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

32. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิตสื่อ 
ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33. ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและนักเรียน
อย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง 
ทันเหตุการณ์  

1 1 1 1 1 5 1 
ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ และ
ความสามารถของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา      
37. โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของโรงเรียนไว้ชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
38. ครูในสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39. ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้
นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

40. ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ใน 
การเรียนการสอนเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

41. ครูในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42. สถานศึกษาน าผลการทดสอบนักเรียนมาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

44. มีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาเพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตามเพ่ือพัฒนาการใช้
หลักสูตรภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

46. ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่ครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

47. ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน ดูแล 
และช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง 
มีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48. ผู้บริหารมีออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
การท างานให้มีบรรยากาศท่ีดีอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

49. ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา  
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

1 1 1 1 1 5   1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 ชุมชนวัดบ ารุงธรรม 9 14 23 
2 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 3 9 12 
3 วัดบึงไม้ 0 7 7 
4 วัดสุนทริกาวาส 1 5 6 
5 วัดโคกกรุง 3 9 12 
6 วัดช าผักแพว 5 9 14 
7 วัดบ้านดง 2 3 5 
8 บ้านโคกสะอาด 3 13 16 
9 วัดนาบุญ 4 5 9 
10 วัดตาลเดี่ยว 2 7 9 
11 วัดขอนหอม 2 5 7 
12 วัดเตาปูน 4 12 16 
13 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 7 8 
14 บ้านซับบอน 2 7 9 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 3 6 9 
16 วัดป่าไผ่ 6 24 30 
17 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 9 24 33 
18 อนุบาลทับกวาง 6 26 32 
19 วัดท่าคล้อ 5 2 7 
20 วัดถ  าเต่า 5 10 15 
21 วัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) 3 5 8 
22 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 4 5 
23 วัดโป่งมงคล 1 3 4 
24 วัดโป่งก้อนเส้า 7 7 14 
25 วัดท่ามะปราง 5 5 10 
26 วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) 3 3 6 
27 บ้านป่าวังกวาง 1 6 7 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 

   28 บ้านช่อง 4 3 7 
29 วัดบ่อโศรก 2 2 4 
30 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 4 13 17 
31 วัดสองคอนกลาง 1 8 9 
32 บ้านหนองสองห้อง 0 7 7 
33 วัดเขาลาดวนาราม"พิพัฒน์คีรีเขต" 2 4 6 
34 วัดบุรีการาม 0 6 6 
35 วัดหนองน  าเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) 0 5 5 
36 วัดห้วยคงคาวราวาส 4 10 14 
37 วัดศรัทธาเรืองศรี 4 3 7 
38 บ้านผังสามัคคี 4 3 7 
39 บ้านหินซ้อน 5 9 14 

รวมอ าเภอแก่งคอย 126 310 436 

1 วัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) 2 3 5 
2 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 13 16 
3 วัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) 3 4 7 
4 วัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) 2 7 9 
5 ชุมชนวัดไทยงาม 3 24 27 
6 วัดหนองจอกใหญ่ 2 6 8 
7 วัดหนองผักชี 2 2 4 
8 วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 6 14 20 
9 วัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) 2 6 8 
10 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 3 3 
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 5 7 
12 วัดโพนทอง 2 3 5 
13 วัดโคกกลาง 1 2 3 
14 วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 5 3 8 
15 วัดหนองอ่างทอง 2 1 3 
16 อนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 2 5 7 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 

   17 วัดหนองตะเฆ่ 3 13 16 
18 วัดบ้านไผ่ 1 1 2 
19 วัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) 3 4 7 
20 วัดบ้านจาน 2 6 8 
21 วัดหนองครก 3 5 8 
22 วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) 5 15 20 
23 วัดหนองปลาหมอ 3 4 7 
24 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) 1 3 4 
25 วัดหนองปลิง 2 10 12 
26 วัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) 1 3 4 
27 บ้านคลองห้า (ราษฎร์บ ารุง) 0 5 5 
28 วัดคลองห้า 1 5 6 
29 วัดราษฎร์บ ารุง 4 10 14 
30 วัดล าบัว 2 7 9 
31 วัดหนองโรง 1 5 6 
32 วัดบ้านลาด 1 2 3 
33 วัดห้วยขมิ น 3 2 5 
34 วัดห้วยทองหลาง 0 4 4 

35 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 13 32 45 
36 บ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 1) 2 7 9 
37 วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) 4 9 13 

รวมอ าเภอหนองแค 94 253 347 

1 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ ารุง) 9 22 31 
2 วัดเขาแก้วมุขดาราม 1 4 5 
3 วัดสมานมิตรมงคล 1 4 5 
4 วัดหนองไทร 0 2 2 
5 บ้านราษฎร์เจริญ 5 8 13 
6 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 2 6 8 
7 วัดเจริญธรรม 1 7 8 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 

   8 วัดศรีสัจจาวาส 4 3 7 
9 วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 5 
10 วัดบ้านดอน 2 6 8 
11 วัดหนองตาบุญ 3 8 11 
12 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 1 7 8 
13 วัดเกาะเซิงหวาย 2 3 5 
14 บ้านบางกง 5 11 16 
15 วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) 1 3 4 
16 วัดบ้านล า (บ้านล าวิทยาคาร) 2 1 3 
17 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 3 4 7 
18 วัดหนองโพธิ์ 2 10 12 
19 อนุบาลวิหารแดง 9 19 28 
20 บ้านหัวถนน 2 2 4 
21 วัดคลองใหม่ 0 2 2 
22 วัดสร้างบุญ 1 3 4 
23 วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) 2 10 12 

รวมอ าเภอวิหารแดง 59 149 208 

1 บ้านซับกระดาน 1 4 5 
2 บ้านซับสนุ่น 2 14 16 
3 บ้านโป่งเกตุ 5 8 13 
4 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 1 3 4 
5 บ้านเขาไม้เกวียน 5 8 13 
6 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 6 11 17 
7 บ้านหลังเขา 2 6 8 
8 วัดบ้านหมาก 1 4 5 
9 อนุบาลมวกเหล็ก 5 37 42 
10 วัดมวกเหล็กใน 0 5 5 
11 บ้านซับพริก 2 5 7 
12 นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม 2 7 9 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 

   13 บ้านหนองตอตะเคียน 1 6 7 
14 บ้านหนองโป่ง 2 7 9 
15 บ้านหนองเอ่ียว 4 10 14 
16 บ้านซับปลากั ง 5 7 12 
17 บ้านเขานมนาง 3 7 10 
18 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 4 4 
19 บ้านซับน้อยเหนือ 4 9 13 
20 บ้านล าพญากลาง 2 4 6 
21 บ้านโป่งไทร 7 6 13 
22 บ้านซับดินด า 1 4 5 
23 บ้านท่าพลู 3 10 13 
24 บ้านล าสมพุง 4 11 15 
25 บ้านหนองผักหนอก 7 11 18 
26 วัดสวนทองรวมมิตร 4 11 15 
27 บ้านคลองไทร 2 3 5 
28 บ้านหนองมะค่า 1 9 10 

รวมอ าเภอมวกเหล็ก 82 231 313 

1 วัดปากน  า 2 2 4 
2 วัดค าพราน 0 2 2 
3 บ้านท่าฤทธิ์ 1 5 6 
4 อนุบาลวังม่วง 11 33 44 
5 วัดสว่างอารมณ์ 1 3 4 
6 บ้านป่าลานหินดาด 6 1 7 
7 บ้านโป่งเก้ง 2 2 4 
8 บ้านโป่งตะขบ 1 1 2 
9 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 2 3 
10 วัดวังยาง 1 2 3 
11 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 3 6 9 
12 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 2 2 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นประชากร 
13 บ้านปึกส าโรง 2 0 2 
14 บ้านมณีโชติสามัคคี 4 16 20 

รวมอ าเภอวังม่วง 35 77 112 
รวมทั งสิ น 396 1020 1416 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 ชุมชนวัดบ ารุงธรรม 2 2 4 
2 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 1 2 
3 วัดบึงไม้ 1 0 1 
4 วัดสุนทริกาวาส 1 1 2 
5 วัดโคกกรุง 2 1 3 
6 วัดช าผักแพว 1 1 2 
7 วัดบ้านดง 1 1 2 
8 บ้านโคกสะอาด 1 2 3 
9 วัดนาบุญ 2 1 3 
10 วัดตาลเดี่ยว 1 1 2 
11 วัดขอนหอม 1 1 2 
12 วัดเตาปูน 2 2 4 
13 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 2 2 
14 บ้านซับบอน 1 0 1 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 1 2 3 
16 วัดป่าไผ่ 2 2 4 
17 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1 2 3 
18 อนุบาลทับกวาง 2 2 4 
19 วัดท่าคล้อ 1 1 2 
20 วัดถ  าเต่า 1 2 3 
21 วัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 1 2 
22 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 2 1 3 
23 วัดโป่งมงคล 1 2 3 
24 วัดโป่งก้อนเส้า 2 0 2 
25 วัดท่ามะปราง 1 1 2 
26 วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) 0 1 1 
27 บ้านป่าวังกวาง 1 1 2 
28 บ้านช่อง 1 2 3 
29 วัดบ่อโศรก 2 0 2 
30 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 2 3 
31 วัดสองคอนกลาง 0 2 2 
32 บ้านหนองสองห้อง 1 1 2 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

33 วัดเขาลาดวนาราม “พิพัฒน์คีรีเขต” 1 1 2 
34 วัดบุรีการาม 0 1 1 
35 วัดหนองน  าเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 1 2 
36 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 2 3 
37 วัดศรัทธาเรืองศรี 2 0 2 
38 บ้านผังสามัคคี 1 1 2 
39 บ้านหินซ้อน 1 1 2 

รวมอ าเภอแก่งคอย 45 48 93 
1 วัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) 1 1 2 
2 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 2 3 
3 วัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) 1 1 2 
4 วัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) 1 1 2 
5 ชุมชนวัดไทยงาม 1 2 3 
6 วัดหนองจอกใหญ่ 2 1 3 
7 วัดหนองผักชี 1 1 2 
8 วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 2 2 4 
9 วัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) 1 1 2 
10 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 1 1 
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 
12 วัดโพนทอง 1 1 2 
13 วัดโคกกลาง 1 1 2 
14 วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 1 1 2 
15 วัดหนองอ่างทอง 0 1 1 
16 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 2 1 3 
17 วัดหนองตะเฆ่ 1 2 3 
18 วัดบ้านไผ่ 1 1 2 
19 วัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) 1 1 2 
20 วัดบ้านจาน 1 1 2 
21 วัดหนองครก 0 1 1 
22 วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) 1 2 3 
23 วัดหนองปลาหมอ 1 1 2 
24 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) 1 0 1 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

25 วัดหนองปลิง 1 1 2 
26 วัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) 2 1 3 
27 บ้านคลองห้า (ราษฎร์บ ารุง) 1 1 2 
28 วัดคลองห้า 0 1 1 
29 วัดราษฎร์บ ารุง 1 1 2 
30 วัดล าบัว 1 0 1 
31 วัดหนองโรง 0 1 1 
32 วัดบ้านลาด 1 0 1 
33 วัดห้วยขมิ น 1 1 2 
34 วัดห้วยทองหลาง 0 1 1 
35 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 1 2 3 
36 บ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 1) 0 1 1 
37 วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) 1 1 2 

รวมอ าเภอหนองแค 34 40 74 
1 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ ารุง) 2 2 4 
2 วัดเขาแก้วมุขดาราม 1 1 2 
3 วัดสมานมิตรมงคล 0 1 1 
4 วัดหนองไทร 1 0 1 
5 บ้านราษฎร์เจริญ 1 1 2 
6 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 1 2 
7 วัดเจริญธรรม 0 1 1 
8 วัดศรีสัจจาวาส 1 0 1 
9 วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 1 
10 วัดบ้านดอน 1 1 2 
11 วัดหนองตาบุญ 1 2 3 
12 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 1 1 2 
13 วัดเกาะเซิงหวาย 2 1 3 
14 บ้านบางกง 1 1 2 
15 วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) 1 0 1 
16 วัดบ้านล า (บ้านล าวิทยาคาร) 0 1 1 
17 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 1 2 
18 วัดหนองโพธิ์ 0 1 1 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

19 อนุบาลวิหารแดง 1 2 3 
20 บ้านหัวถนน 2 1 3 
21 วัดคลองใหม่ 0 1 1 
22 วัดสร้างบุญ 1 1 2 
23 วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) 1 2 3 

รวมอ าเภอวิหารแดง 20 24 44 
1 บ้านซับกระดาน 0 1 1 
2 บ้านซับสนุ่น 1 2 3 
3 บ้านโป่งเกตุ 1 1 2 
4 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 1 0 1 
5 บ้านเขาไม้เกวียน 1 2 3 
6 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1 1 2 
7 บ้านหลังเขา 0 1 1 
8 วัดบ้านหมาก 1 2 3 
9 อนุบาลมวกเหล็ก 2 2 4 
10 วัดมวกเหล็กใน 0 1 1 
11 บ้านซับพริก 1 0 1 
12 นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม 2 1 3 
13 บ้านหนองตอตะเคียน 2 1 3 
14 บ้านหนองโป่ง 1 2 3 
15 บ้านหนองเอ่ียว 2 2 4 
16 บ้านซับปลากั ง 1 2 3 
17 บ้านเขานมนาง 2 1 3 
18 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 1 1 
19 บ้านซับน้อยเหนือ 1 1 2 
20 บ้านล าพญากลาง 1 2 3 
21 บ้านโป่งไทร 1 1 2 
22 บ้านซับดินด า 1 1 2 
23 บ้านท่าพลู 1 2 3 
24 บ้านล าสมพุง 2 1 3 
25 บ้านหนองผักหนอก 2 2 4 
26 วัดสวนทองรวมมิตร 1 2 3 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

27 บ้านคลองไทร 0 1 1 
28 บ้านหนองมะค่า 1 1 2 

รวมอ าเภอมวกเหล็ก 30 37 67 
1 วัดปากน  า 0 1 1 
2 วัดค าพราน 1 1 2 
3 บ้านท่าฤทธิ์ 1 0 1 
4 อนุบาลวังม่วง 2 2 4 
5 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 1 
6 บ้านป่าลานหินดาด 1 0 1 
7 บ้านโป่งเก้ง 1 2 3 
8 บ้านโป่งตะขบ 1 1 2 
9 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 1 1 
10 วัดวังยาง 1 1 2 
11 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 0 1 
12 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 1 1 
13 บ้านปึกส าโรง 1 0 1 
14 บ้านมณีโชติสามัคคี 1 2 3 

รวมอ าเภอวังม่วง 11 13 24 
รวมทั งสิ น 140 162 302 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล    นางทิพวรรณ ส าเภาแก้ว 
วันเดือนปีเกิด     19 ธันวาคม พ.ศ. 2532  
สถานที่เกิด     อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่อยู่    22 หมู่ 8 ต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม  

จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน    ข้าราชการครู 
สถานที่ท างาน     โรงเรียนวัดหนองปลิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง  

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 
ประวัติการศึกษา    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2551 
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