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I 

ประกาศคุณูประการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดียิ่ง

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณา

เอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้

ในความกรุณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์   

ดร.ธวัชชัย  ไพใหล ว่าที่รอ้ยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร  ดร.กษมน  มังคละคีรี และ  

ดร.อนุสรา  พิพิทธภัณฑ์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัยและผูเ้ชี่ยวชาญ

เสนอแนะแนวทางพัฒนา ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์   

ดร.สท้าน วารี ดร.สมพร  หลิมเจรญิ ว่าที่พันตรกีิตติศักดิ์ นามวงศ์ นางนัทธมน   

ทวีกิติตเกษม นางรุ่งนภา แก้วปัญญา และนางปริชาติ ชินโณ จนทำให้งานวิจัยครั้งนีลุ้ล่วง

ไปด้วยด ี

 ขอขอบพระคุณพ่อพงษ์ชัย - คุณแม่บุญมี พลวงค์ ครอบครัวของผู้วจิัย ที่เป็น

กำลังใจจนทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี รวมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน 

บ้านนาจาน เพื่อนพี่น้องนักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่นที่ 21   

ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลอืด้วยดีตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัยและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน 

 

                                                                                         ขวัญเพชร  พลวงค์ 
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ชื่อเรื่อง     ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน   

     สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1 

ผู้วิจัย     ขวัญเพชร  พลวงค์ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์  ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์ 

     ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ 

ปริญญา     ค.ม.  (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์     2564 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ศกึษาความสัมพันธ์  

อ านาจพยากรณ์และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล          

การบริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การวิจัยในครั้งนี้เป็น

งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ครูผูส้อนในปีการศกึษา 2564 จ านวน 342 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 

68 คน ครูผูส้อน จ านวน  274 คน จากจ านวน 68 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ

เครจซี่และมอร์แกนและสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.341 - 0.829 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.927 สถิตทิี่

ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  

(One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแตล่ะขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

    



III 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนโดยรวมอยู่

ในระดับมาก 

  2. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน พบว่า จ าแนกตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามขนาด            

ของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  3. ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน พบว่า จ าแนกตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามขนาด            

ของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงานโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมีความ 

สัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

(rxy= .930)   

  5. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7)                  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) โดยอ านาจพยากรณ์ได้

ร้อยละ 92.8 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.09251 

  6. การวจิัยในครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

จ านวน 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน คือ 6.1) ด้านวัฒนธรรม

องค์การ โดยผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 

จรยิธรรม 6.2) ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพและอาชีพ 6.3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพัฒนาความรูแ้ก่บุคลากรและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 6.4) ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดย

ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทัศนก์้าวไกลและมีการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจน และ 6.5) ดา้น

งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานโดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ โปร่งใสและคุ้มค่า

ที่สุด 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this correlational research were to study, compare, 

determine the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for 

developing administrative factors affecting the schools' administrative effectiveness 

under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 as perceived by 

administrators and teachers with different positions, school sizes, and work experience. 

The sample size was determined using the Krejcie and Morgan table and Multi-Stage 

Random Sampling, which yielded a total of 342 participants consisting of 68 

administrators and 274 teachers from 68 schools under Sakon Nakhon Primary 

Educational Service Area Office 1, in the 2021 academic year. The tools for data 

collection were a set of questionnaires with discrimination values ranging from 0.341    

to 0.829 and the reliability of 0.927, and structured interviews. Statistics for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent Samples 

t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, Stepwise 

multiple regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. School administrative factors and the schools’ administration 

effectiveness were at a high level overall. 



V 

  2. School administrative factors were different at the .01 level of 

significance overall in terms of positions, whereas in terms of school sizes, there were 

no differences overall. In terms of work experience, there were differences at the .01 

level of significance overall. 

     3. Schools' administrative effectiveness, in terms of positions, was a 

difference at the .01 level of significance overall; In terms of school sizes, there was no 

difference overall; and in terms of work experience, there was a difference at the .01 

level of significance overall. 

    4. School administrative factors and the schools' administrative 

effectiveness had a positive relationship at the .01 level of significance with 

a very high level (rxy= .930).  

    5. School administrative factors were able to predict the schools' 

administrative effectiveness at the .01 level of significance with the predictive power of  

92.8 percent comprising: organizational culture (X7), personnel development (X2), 

information technology (X3), transformational leadership (X1), and budget for 

administration (X5). The said variables were able predict the effectiveness if 

educational institution administration at 92.8 percent with a standard error of estimate 

of ±.09251. 

   6. This research proposed the guidelines for developing school 

administrative factors affecting schools’ administrative effectiveness covering five 

aspects: 6.1) Organizational Culture, school administrators have to develop themselves 

as role models with good morals and ethics; 6.2) Personnel Development, school 

administrators should promote and support personnel's career and professional 

advancement; 6.3) Information Technology, school administrators should provide 

knowledge for personnel and use information technology for administrative 

management; 6.4) Transformational Leadership, school administrators must have 

forward-looking visions and clear communication within organizations; and 6.5) The 

budget for administration should yield benefits, transparency, and maximize cost-

effective usability. 

Keywords:  School Administrative Factors, School Administrative Effectiveness. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง  

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในหว้งเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐาน 

หลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน

ใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มขน้มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยง

ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและจะกระทบชีวติความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพืน้ฐานเชงิยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน 

และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนาดใหญ่  

โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมใหเ้ป็น

ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึน้มากแต่ประเทศไทยมีข้อจำกัด

หลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู ้

ทักษะและทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ยกระดับศักยภาพการพัฒนา (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2559, หน้า 1) แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 จึงได้มกีารกำหนด

จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ 

จัดการศึกษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี  

มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ศาสตร์ 3) เพื่อ

พัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จรยิธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมอืผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง และความ
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เหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561, หน้า 5) แต่ใน

ปัจจุบันนักเรียนไทยยังมคีวามสามารถทางวิชาการต่ำทั้งเรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จงึจำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในการอ่านจับ

ใจความการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิชาหลักสำหรับการคิดสร้างสรรค์และสรา้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2561,  

หนา้ ฉ - ซ) หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด

ประสิทธิผลด้านผูเ้รียนว่ามุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งการ

พัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุ มาตรฐานการเรียนรูท้ี่กำหนดนั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะ 

ที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 5) ความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 5 - 7)  

 ปัจจัยการบริหาร คอื องค์ประกอบที่มคีวามสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษาโดยผู้บริหารจะต้องนำทรัพยากรทางการบริหาร (Administrative Resource)  

มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ตามศาสตร์และศลิป์  

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยผู้บริหารจะต้องดำเนินการ  

2 ประการ คอื 1) แสดงบทบาทและหน้าที่ในการบริหาร (Management Functions)   

2) แสวงหาทรัพยากรที่ใชใ้นการบริหาร (Management Resources) สำหรับทรัพยากรการ

บริหารหรอืปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ คน แรงงาน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดนิสิ่งก่อสร้าง 

(พระครสูังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, 2558, หน้า 320 - 321) ปัจจัยด้านความคิดการมี

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความเป็นมอือาชีพในการบริหาร ปัจจัยการสร้างแนวปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมองค์การและการมีคุณลักษณะชีวสังคมที่ดีด้วยคุณลักษณะในเชิงวิชาการมี

ความรูแ้ละความคิดเชิงสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู ้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และมีพฤติกรรม

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (สุดาพร ทองสวัสดิ์, 2556, หน้า 342 - 343) ดังนัน้ ผูบ้ริหาร

ควรสร้างความพร้อมด้านปัจจัยต่าง ๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง

เพียงพอ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มกีารพัฒนา

คุณภาพบุคลากรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีผลการเรียนดี เพื่อพัฒนานักเรียนให้ 

มีความรูเ้ท่าทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

ตลอดจนหลักสูตรที่มีความทันสมัยตรงกับบริบทชุมชน สังคมที่ต้องการเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการศกึษาให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับ

ครูผูส้อนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา เพราะการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน เป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารการศกึษาให้โรงเรียนมีประสิทธิผล 

(ยุวดี  ประทุม, 2559, หน้า 167) อกีทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความ

ต้องการความก้าวหนา้ ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรูค้วามสามารถ เนื่องจากการได้รับ

โอกาสจากผู้บริหารทำให้ได้งานที่มีคุณภาพสำเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้

ความรูแ้ละต่อยอดทักษะวิชาการด้วยการสนับสนุนการอบรมอยู่เสมอ จะทำให้งานประสบ

ความสำเร็จ ครูได้แสดงความสามารถทำให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนตาม

ความสามารถและความเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีใ้นภาพรวมส่งผลใหเ้กิดการจูงใจของครู 

ที่จะปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก (วันวิสาข์ หอมขจร, 2561, หนา้ 94) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ซึ่งพบปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยในด้านการบริหารงาน  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านสถานศึกษา  

ที่แสดงถึงบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา (David and Peter, 1988,  

pp. 24 - 29 อ้างถึงใน วริศรา อรุณกิตติพร, 2561, หน้า 19) 

 ส่วนประสิทธิผลนั้น “กระบวนการ” เปรียบเป็น “หัวใจ” ของระบบที่คอย

ขับเคลื่อน ผลักดันใหองค์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันไปสู่เป้าหมายที่

ผลผลิตขององค์การในที่สุด ประสทิธิผลกระบวนการเป็นการบูรณาการเทคนิคหรอืวิธีการ

หรอืกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “ปฏิกิรยิาสัมพันธ์” ย่อมมีผลทำใหเกิดพลัง

การขับเคลื่อนให้องค์การสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกจังหวะ มกี่อน - หลัง

อย่างถูกกาลเทศะที่เหมาะสม (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2553, หน้า 21) ประสทิธิผลในระดับ

สถานศกึษาตามคู่มอืการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ คอื คุณภาพของงานทั้ง 4 ฝ่าย อันได้แก่ 1) ดา้นการบริหารงาน

วิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้าน

การบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2556, หน้า 39 - 113) ซึ่งเกิดจากผลสำเร็จ

ของการบริหารของผู้บริหารใหบ้รรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร

ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสุด จากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารที่ใชความสามารถและ

ประสบการณในการบริหารงาน เพื่อโน้มน้าวให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานจนสำเร็จตาม

เป้าหมายของสถานศกึษา (วรรณดี จันทรคงทอง, 2559, หน้า 79)    
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 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นหน่วยงานที่

บริหารจัดการการศกึษา ประกอบด้วย อำเภอเมอืงสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอ 

โคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก โดยมี

อำเภอเมืองสกลนครเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 175  

โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวน 104 โรงเรียน เป็นโรงเรยีนที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 จำนวน 64 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรยีนการสอนระดับช้ัน

อนุบาลถึงช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 จำนวน 1 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการ

สอนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน (สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, หน้า 5) ในปัจจุบันการดำเนินงาน

ของสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้มีการบริหารความเสี่ยง 

4 ด้าน คอื 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมเกิดจากสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด 

2) ความเสี่ยงดา้นการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลหรอืผลการปฏิบัติงานเกิดจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี

หรอืนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือด้าน

งบประมาณ เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและไม่ทันต่อสถานการณ์ 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยอาจ

เกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย

กฎระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 

2563, หน้า 4 - 5) ดังนั้นถ้าต้องการทำให้ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายดังกล่าว เพื่อลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จงึควรมกีารบริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

ให้ครอบคลุมภาระงานหลักทั้ง 4 งาน ซึ่งประสิทธิผลจะเป็นตัวบ่งช้ีผลขององค์กรทิศทาง 

การพัฒนาองค์กรใหป้ระสบผลสำเร็จทั้งแนวทางการพัฒนาองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ     

ในครั้งต่อไป  



5 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศกึษาในการ

ดำเนนิงานการจัดการที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนตามภาระงานและคุณภาพผูเ้รียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้ อกีทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน

สถานศกึษาและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผูส้อน รวมไปถึงการ

มีส่วนร่วมในการดำเนินการสรรสร้างคุณภาพทางการศึกษา สามารถใหก้ารสนับสนุนทั้ง

ทางดา้นแนวความคิด แรงงานหรอืแมแ้ต่งบประมาณทำให้สถานศกึษามีการบริหารจัดการ

ที่ได้คุณภาพตรงตามที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนดต่อไป 

 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน    

อยู่ในระดับใด  

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน    

อยู่ในระดับใด  

  3. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร   

  4. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนมีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร  
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  6. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนด้านใดบ้างที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นอย่างไร  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน 

                  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

                  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 

  6. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 

การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน  
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  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 
 

สมมตฐิานของการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก  

  3. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกัน  

  5. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก  

  6. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  
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ความสำคัญของการวจิัย  

 การศกึษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ ดังนี้  

  1. ได้สารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในการนำไปประกอบการพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  

  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยใน

การพัฒนาคุณภาพประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  

  3. ผลการวิจัยเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 และในพืน้ที่ใกล้เคียง 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขต

ของการวจิัยไว้ ดังนี้       
               

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   1.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ผู้วจิัยได้ทำการสังเคราะห์ปัจจัยการ

บริหารของเสถียร อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16); รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); 

เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร (2559, หน้า 185); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31);  

วันวิสาข์  หอมขจร (2561, หนา้ 7); ณัฐศักดิ์ ศริิสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7); ธนายุทธ  

ช่อมะลิ (2563, หน้า 27); ธัญญลักษม์ มหาศิรพิันธ์ (2563, หน้า 95 - 106); Likert 

(1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) และ Bass & Avolio (1995, 

อ้างถึงใน กนกอร  สมปราชญ์, 2562, หน้า 31 - 32) ได้ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 7 

ประการ ดังนี้     
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    1.1.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

                           1.1.2 การพัฒนาบุคลากร  

                           1.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                           1.1.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   

                           1.1.5 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

                           1.1.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                           1.1.7 วัฒนธรรมองค์การ      

   1.2 ประสทิธิผลการบริหารโรงเรยีน ผูว้ิจัยยึดตามคู่มอืการบริหาร

โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิตบิุคคล กระทรวงศกึษาธิการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39 - 113) ประสทิธิผลโรงเรียนเกิดจากผลของการ

ดำเนนิงานภายในโรงเรียน 4 งาน ดังนี ้ 

    1.2.1 ดา้นงานวิชาการ 

                         1.2.2 ด้านงานงประมาณ 

      1.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

      1.2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและ 

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 2,850 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 175 คน และครูผูส้อน  

จำนวน 2,675 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1, 2564, หน้า 8) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 

2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607 - 610 อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน  341 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 342 คน จำแนกเป็น

กลุ่มผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน และครูผูส้อน จำนวน 274 คน จากโรงเรียน 68  

โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49) 
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  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

ดังนี้  

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

      3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

                               3.1.1.2 ครูผู้สอน  

                         3.1.2 ขนาดโรงเรียน  

                              3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  

                              3.1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง  

                              3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

                         3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

                              3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี  

                              3.1.3.2 10 - 20 ปี 

                              3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี  

                    3.2 ตัวแปรตาม คอื 

                        3.2.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ได้แก่ 

                             3.2.1.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

                             3.2.1.2 การพัฒนาบุคลากร  

                             3.2.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             3.2.1.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

                             3.2.1.5 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

                             3.2.1.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                            3.2.1.7 วัฒนธรรมองค์การ 

                         3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ได้แก่ 

                             3.2.2.1 ดา้นงานวิชาการ  

                             3.2.2.2 ดา้นงานงบประมาณ 

                                   3.2.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

        3.2.2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในด้าน

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยของ  

เสถียร อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16); รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); 

เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร (2559, หน้า 185); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31); 

วันวิสาข์ หอมขจร (2561, หน้า 7); ณัฐศักดิ์ ศริิสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7); ธนายุทธ  

ช่อมะลิ (2563, หน้า 27); ธัญญลักษม์ มหาศิรพิันธ์ (2563, หน้า 95 - 106); Likert 

(1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) และ Bass & Avolio (1995, 

อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31 - 32) ได้ปัจจัยการบริหาร ทั้งหมด 7 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) เทคโนโลยี

สารสนเทศ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5) งบประมาณที่ใชใ้นการบริหาร 6) การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม และ 7) วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนได้จากหลัก

แนวคิดตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิตบิุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ อันได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ดา้นการบริหารงาน

งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ดา้นการบริหารงานทั่วไป 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39 - 113) จงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิัย 

ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

1. สภาพการดำรงตำแหน่ง 

     1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

     1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1 น้อยกว่า 10  ปี 

     3.2 10 - 20 ปี 

     3.3  มากกว่า 20  ปี  

ตัวแปรอิสระ 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน (X) 

ประกอบด้วย 

     1. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 

     2. การพัฒนาบุคลากร (X2)  

     3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 

     4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 

     5. งบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) 

     6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6)  

     7. วัฒนธรรมองค์การ (X7) 

    

ตัวแปรพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y)  

ตามภาระงาน 4 งาน 

     1. ด้านงานวิชาการ (Y1) 

     2. ด้านงานงบประมาณ (Y2) 

     3. ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 

     4. ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) 

ตัวแปรเกณฑ ์
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์

เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการบริหารทรัพยากรใน

โรงเรียน ได้แก่ คน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยี ระบบการบริหาร โดยอาศัยความร่วมมอื

จากบุคลากร จากองค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างมีแบบแผน มีโครงสร้างการบริหารที่

ชัดเจน มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับร่วมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทำให้งานประสบ

ความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวัง ซึ่งมี 7 ดา้น ดังนี้  

   1.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เทคนิควิธีการที่ผู้นำใช้ในการ

กระตุน้ให้ผูต้ามทำงานให้ได้มาตรฐานตามที่ตนคาดหวัง ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ตน

รับผิดชอบ โดยผลของงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์โดยจูงใจให้

ผูร้่วมงานหรอืผู้ตามมองประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

   1.2 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม้ีความ

เชี่ยวชาญในงาน ผ่านกระบวนการประชุม อบรม สัมมนา การศกึษาดูงานหรอืการศกึษา

ต่อเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมพร้อมสำหรับงานที่รับผดิชอบเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์

และมีเจตคติที่ดีในการทำงานใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการ

กำหนดจุดประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการพัฒนาที่ชัดเจน มีการสรุปผล

และติดตามผลการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุดตัง้แต่เริ่มต้นจนสิน้สุดการปฏิบัติงาน 

   1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

กลั่นกรองเป็นสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แสดงผลลัพธ์ 

การทำสำเนาและการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและใช้

อุปกรณ์ในการสบืค้น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูล ผู้บริหารจะต้องพัฒนาบุคลากรให้

มีศักยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี มีความรู้ ความสามารถและสามารถนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะทางดา้นเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง มีระบบฐานขอ้มูลที่จำเป็นกับงานเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน มกีารบำรุงดูแลรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม  
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   1.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันการดำเนินงานของ

ผูบ้ริหารที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมทางบวก เกิดความพยายาม

ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดว้ยความพึงพอใจ เต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของงาน

อย่างมีคุณภาพโดยผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องกำหนดกรอบในการทำงานที่ชัดเจน  

สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผูร้่วมงานให้ความรักความเมตตาแก่ผู้ร่วมงานด้วยความเป็นธรรม 

ให้โอกาสใหผู้ร้่วมงานแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน ร่วมแสดงความยินดีเมื่อ

ผูร้่วมงานทำงานประสบความสำเร็จตามโอกาสต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับผูร้่วมงานเป็น 

รายบุคล โดยคำนึงถึงความแตกต่าง อุปนิสัย พฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อผู้บริหารจะได้

เข้าถึงผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตรและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

   1.5 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับ

การใชเ้งินที่มอีย่างเป็นระบบตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การของบประมาณ  

การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อเป็นการใชท้รัพยากรงบประมาณ

ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์และประสิทธิผลต่อผูเ้รียนสูงสุด ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้อง

ดำเนนิการเกี่ยวกับงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นที่ได้ตัง้เป้าไว้ 

   1.6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหส้ังคม ชุมชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม การประเมินผล ช่วยเหลอืสนับสนุนทั้งความคิดและแรงกายเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงสถานศกึษาให้เจรญิก้าวหน้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูบ้ริหารจะต้องเป็น

นักประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอื มกีารประชุมปรึกษาหารือใหค้วามสำคัญกับ

แนวคิดและความคิดของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และจะต้องเสียสละเวลาใหค้วามสำคัญ 

ในกิจกรรมชุมชนเพื่อเกิดความรูส้ึกใกล้ชิดส่งผลต่อความร่วมมอืในองค์กรใหอ้งค์กรมี

ความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึน้ 

   1.7 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนของค่านิยม ความเช่ือ 

ความรูส้ึก ความเข้าใจ อุดมการณ์ที่สมาชิกกลุ่มรับรู้จากองค์กรที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจน

เป็นนิสัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มอีิทธิพลต่อการวางแผนและตัดสินใจ วัฒนธรรมใน

องค์การจะทำให้บุคลากรในองค์การได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีอทิธิพลต่อ

โครงสรา้ง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนัน้ ๆ ทำให้การดำเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดงีามขององค์การ เชื่อใจ 
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ยอมรับ เอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรในสถานศกึษาเพราะบุคคลจะอยู่รอดในองค์การ

จะต้องรูจ้ักการปรับตัวใหเ้ข้ากับวัฒนธรรมองค์การให้ได้  

    ในการวิจัยครั้งนี้ วัดปัจจัยการบริหารโรงเรียนได้จากแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของไลเคิรท์ (Likert’s 5 rating scale) จากมากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้ 

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

ที่เกิดจากความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อใหก้ารดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการ

บริหารรูปแบบนิตบิุคคล กระทรวงศกึษาธิการ มี 4 งาน ดังนี้ 

   2.1 ดา้นงานวิชาการ หมายถึง คุณภาพของหลักสูตร ความคล่องตัว 

ในการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผลของการใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา ผลการดำเนินงานงานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน ผลการวิจัยในช้ันเรียน ผลการนิเทศการสอน ผลการดำเนินงาน 

แนะแนว และผลของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

   2.2 ด้านงานงบประมาณ หมายถึง มีแผนปฏิบัติการประจำปีและ

แผนพัฒนารายสามปี มกีารรายงานผล SAR ของสถานศกึษา ผลการดำเนินงานการเงิน

และบัญชถีูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ผลการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์อย่าง

ถูกต้อง ผลการดำเนินงานควบคุมภายในสถานศกึษาและผลการพัฒนาจากการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

   2.3 ดา้นบริหารงานบุคคล หมายถึง ประสิทธิผลของงานจากการจัด

บุคคลเข้าทำงาน ผลการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ ผลของการปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัยของทางราชการและผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป ผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน ผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลการดำเนินงานอาคารสถานที่ผลการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศกึษา มีเครอืข่ายพัฒนาการศกึษาและมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานเป็นเอกสาร     
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    ในการวิจัยครั้งนี้ วัดประสิทธิผลโรงเรียนได้จากแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของไลเคิรท์ (Likert’s 5 rating scale) จากมากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุดที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้ 

   3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ได้แก่ ตำแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  

    3.1 ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผูร้ักษาราชการแทนตำแหน่ง

ผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปี

การศกึษา 2564 

    3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจา้ง

ที่ปฏิบัติหนา้ที่หลักด้านการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน และเริ่มนับตั้งแต่วันบรรจุ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศกึษา 2564 

  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนจำแนกตามจำนวนของ

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศกึษา 2564 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้าถึงได้จาก http://bigdata.sakonarea1.go.th/) 

   4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียน จำนวน 120 คนลงมา  

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน  

   4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนตัง้แต่   

301 คนขึน้ไป  

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่

ในช่วงผู้บริหารสถานศกึษา และครูผูส้อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศกึษาหรอืครูผู้สอนจนถึงเวลาปัจจุบันแบ่งเป็น  

   5.1 นอ้ยกว่า 10 ปี หมายถึง มปีระสบการณ์การปฏิบัติงานใน

สถานศกึษาน้อยกว่า 10 ปี ลงมา 

   5.2 10 - 20 ปี หมายถึง มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศกึษา  

10 - 20 ปี 
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   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง มปีระสบการณ์การปฏิบัติงานใน

สถานศกึษามากกว่า 20 ปี 

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หมายถึง 

หน่วยงานของทางราชการที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพื่อบริหารและจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ท้องที่ 

จังหวัดสกลนคร คลอบคลุม อำเภอเมอืงสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก (กระทรวงศกึษาธิการ, 

2553, หน้า 53) ซึ่งประกอบไปด้วยสถานศกึษา จำนวน 175 โรงเรียน  

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 หมายถึง การที่ผู้วิจัยหา

วิธีการพัฒนาหรอืปรับปรุงใหป้ัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนดีขึ้นกว่า

ปัจจุบันโดยผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

โดยรวมมาพจิารณา ถ้าพบว่าปัจจัยการบริหารด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียนโดยรวมแล้วผูว้ิจัยจะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญนำเสนอวิธีหรอืแนวทางพัฒนาปัจจัยการ

บริหารให้สูงขึน้ต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้นำเสนอประเด็นตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน     

   1.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

   1.2 ความสำคัญของการบริหารโรงเรียน    

   1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร                   

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน 

   2.1 ความหมายของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

   2.2 ความสำคัญของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

   2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

    4.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร 

    4.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

    4.1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน 

 1. ความหมายของการบริหารโรงเรยีน 

  ความหมายของการบริหารโรงเรยีน มีผูว้ิจัยและนักวิชาการได้อธิบาย

ความหมายไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   พิมพ์พร จารุจติร์ (2559, หน้า 103) สรุปว่า การบริหารโรงเรียน 

หมายถึง การใช้ศาสตร์และศลิป์ในการดำเนินงานจนกระทั้งเป็นผลสำเร็จ หมายความว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเองไม่ใช่ผูป้ฏิบัติ แต่ใช้ศาสตร์เป็นองค์ความรู้ แนวคิดและศลิปะหรอื

กระบวนการทำให้ผูป้ฏิบัติงานทำงานจนประสบความสำเร็จตรงตามจุดหมายของโรงเรียน 

หรอืตรงตามจุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

   เสถียร  อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16) ได้สรุปว่า การบริหารโรงเรียน 

หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน โดยมี

ปัจจัยทางดา้นการบริหาร ได้แก่ คน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยี ระบบการบริหารเพื่อที่จะ

นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

   บารี  มะแซ (2559, หน้า 41) ได้สรุปว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง            

แนวทางการบริหารโรงเรียนที่เป็นกระบวนการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติเพื่อให้

สถานศกึษามีการบริหารที่มุ่งเนน้คุณภาพ โดยผูบ้ริหารสถานศกึษามีความเป็นผูน้ำ 

มีวสิัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน มจีุดเน้นการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน สามารถ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหาร ครู บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ผูป้กครอง               

   ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, หน้า 18) ได้สรุปว่า การบริหารโรงเรียน  

หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการบริหารกลุ่มบุคคล กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานของกลุ่มให้

เปลี่ยนวิธีคิด วธิีการทำงานใหม่ การบริหารการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลใหเ้ปลี่ยนวิธีการ

คิดทางความคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ จัดเตรียมและดำเนินการจัดสรรทรัพยากร  

   Hersey and Blanchard (1992, อ้างถึงใน เสถียร อ่วมพรหม, 2559, 

หนา้ 29) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับบุคคลและกลุ่ม

บุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนซึ่งพร้อมดว้ยปัจจัยการบริหาร ได้แก่ เครื่องมือ 

ต่าง ๆ งบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย   

    จากความหมายการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร

โรงเรียน หมายถึง กระบวนการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน ได้แก่ คน งบประมาณ สื่อ
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เทคโนโลยี ระบบการบริหาร โดยอาศัยความร่วมมอืจากบุคลากร จากองค์กรทั้งภายใน

และภายนอกอย่างมแีบบแผน มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการสร้างขวัญกำลังใจ

ให้กับร่วมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทำให้งานประสบความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวัง 
 

 2. ความสำคัญของการบรหิารโรงเรียน 

  ความสำคัญของการบริหารโรงเรียน มีผูว้ิจัยและนักวิชาการได้อธิบาย

ความสำคัญไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   เสถียร อ่วมพรหม (2559, หน้า 30) ได้สรุปว่า การบริหารเป็นกระบวน

สำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การโดยใช้ทรัพยากร 

ที่มอียู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยหลักกฎหมายและหลักการบริหารที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมขององค์การ 

   พิมพ์พร จารุจติร์ (2559, หน้า 104) ได้สรุปว่า การบริหารมคีวามสำคัญ

ต่อการทำงานขององค์การ ซึ่งการบริหารที่มคีวามพร้อมมกีารกำหนดแบบแผนที่ชัดเจน 

ย่อมนำองค์การสู่ความสำเร็จหรอืบรรลุเป้าหมายของการทำงาน  

   ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, หน้า 56) ได้สรุปว่า การบริหารโรงเรียน

เป็นกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  

อาจารย์และองค์คณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่นซึ่งร่วมกันวางแผนการจัด

การศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพใหแ้ก่เยาวชนอัน 

จะทำให้เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผลเพื่อความเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์และสามารถดำรงค์ชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    จากความสำคัญของการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า 

ความสำคัญของการบริหารโรงเรียนเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศกึษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศกึษาดำเนินการ

โดยอาศัยอำนาจหนา้ที่ทางกฎหมาย วางแผนกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์และการจัดการ 

รวมถึงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใหม้ีความทันสมัยและนโยบายที่สอดรับ 

กับคุณลักษณะผูเ้รียนตามความตอ้งการของสังคมดำเนินชีวติในสังคมอย่างมคีวามสุข 
 
 

 3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบรหิาร 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร มีผูว้ิจัยและนักวิชาการ 

ได้อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้  
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   เสถียร  อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16) ได้ศกึษา การพัฒนาระบบการ

บริหารสถานศกึษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล โดยมีปัจจัยทางดา้นการบริหาร 4 ดา้น 

ประกอบด้วย 1) คน 2) งบประมาณ 3) สื่อเทคโนโลยี และ 4) วัฒนธรรมองค์กรเพื่อที่จะ

นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

   รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4) กล่าวว่า ปัจจัยของการพัฒนา

องค์การให้สบความสำเร็จ มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คอื 1) คน 2) เงนิ 3) วัตถุดิบและ  

4) เครื่องจักรและเทคโนโลยี 

   เสาวลักษณ์  โกศลกิตตอิัมพร (2559, หน้า 185) กล่าวว่า ปัจจัยการ

พัฒนาองค์กร ประกอบด้วย   

    1) บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน 

      2) งบประมาณในการดำเนินงาน 

      3) อุปกรณ์ในการดำเนินงาน 

      4) วัฒนธรรมในองค์การ  

   ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31) ได้ศกึษา ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีปัจจัยทางการบริหารทั้งหมด 8 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 2) โครงสรา้งองค์การ 3) ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การตดิต่อสื่อสาร 5) การจูงใจ 6) ภาวะผูน้ำ 7) การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม และ 8) การพัฒนาทีมงาน  

   วันวิสาข์  หอมขจร (2561, หนา้ 7) ได้ศกึษา ปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนในกลุ่มศีขรภูมิ 3 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์  

เขต 1 ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และ 2) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

   ณัฐศักดิ์  ศิริสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ 2) การมสี่วนร่วมของชุมชน 

   ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) ได้ศกึษา ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 10 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) นโยบายและ
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การปฏิบัติ 2) โครงสร้างขององค์การ 3) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 4) กระบวนการบริหาร  

5) บุคลากร 6) งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร 7) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร 8) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 9) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

10) สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น และ 11) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95 - 106) ได้ศกึษา ปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานบุคคล 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาวะผู้นำ 4) วัฒนธรรมองค์กร 5) โครงสร้างองค์กรและ  

6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

   Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35)  

ได้กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารจัดการที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร คอื การจัด

องค์กรการบริหารที่ได้ทั้งงานและน้ำใจคนต้องเกิดจากองค์ประกอบ 8 ประการ คือ   

1) ภาวะผูน้ำ 2) แรงจูงใจ 3) การติดต่อสื่อสาร 4) การปฏิสัมพันธ์และอิทธิพล 5) การ

ตัดสินใจ 6) การกำหนดเป้าหมาย 7) การควบคุมงาน และ 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   Bass & Avolio (1995, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31-

32) ได้กล่าวว่า การบริหารองค์กรต้องกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  

4 ประการ หรือที่เรยีกว่า “4l” คือ 1) การมีอทิธิผลอย่างมอีุดมการณ์ 2) การสร้างแรง

บันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล   52Jo 

  จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการนำเสนอ

ปัจจัยการบริหารจากแนวคิดของนักวิจัยและนักการศกึษา ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงปัจจัยการบริหารจากแนวคิดของนักวิจัยและนักการศกึษา 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

1. 
เส

ถีย
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หม
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ิตต
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55
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จติ
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ศิล

ป์ 
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1) 
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 ว
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ข์ 
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ร 
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1) 
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ัฐศ
ักด
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ริิส
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์เว
ช 

(2
56

1) 
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ษม

์ ม
หา

ศริ
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60

) 
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. B
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s 

& 
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o 

(19
95

) 

1. คน ✓ ✓        ✓ 

2. งบประมาณ ✓          

3. สื่อเทคโนโลยี ✓          

4. วัฒนธรรมองค์กร ✓  ✓ ✓   ✓    

5. เงิน  ✓         

6. วัตถุดิบ  ✓         
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

1. 
เส
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ัฐศ
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7. เครื่องจักรและเทคโนโลยี  ✓         

8. บุคลากรในการปฏิบัติงาน   ✓       ✓ 

9. งบประมาณในการดำเนินงาน   ✓        

10. อุปกรณ์ในการดำเนินงาน    ✓        

11. โครงสร้างองค์การ    ✓       

12. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ✓       
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

1. 
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13. การตดิต่อสื่อสาร    ✓       

14. การจูงใจ    ✓ ✓     ✓ 
15. ภาวะผูน้ำ    ✓   ✓ ✓ ✓  

16. การบริหารแบบมีส่วนร่วม    ✓       

17. การพัฒนาทีมงาน    ✓       

18. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร     ✓ ✓   ✓ ✓ 

26 



27 

ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 
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19. การมสี่วนร่วมของชุมชน      ✓     

20. นโยบายและการปฏิบัติ       ✓    

21. กระบวนการบริหาร       ✓    

22. บุคลากร       ✓    

23. งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร       ✓    

24. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร       ✓    

 

27 



28 

ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

1. 
เส

ถีย
ร 

 อ
่วม

พร
หม

 (2
55

9)
 

2.
 ร

ุ่งต
ะว

ัน 
 บ

ูรณ
์พน

าก
าน

ต์ 
(2

55
9)

 

3.
 เส

าว
ลัก

ษณ
์  โ

กศ
ลก

ิตต
ิอัม

พร
 (2

55
9)

 

4.
 ป

ระ
ภา

ษ 
จติ

รัก
ศิล

ป์ 
(2

56
1) 

5.
 ว

ันว
ิสา

ข์ 
 ห

อม
ขจ

ร 
(2

56
1) 

6.
 ณ

ัฐศ
ักด

ิ์  ศ
ริิส

มบ
ูรณ

์เว
ช 

(2
56

1) 

7.
 ธ

นา
ยุท

ธ 
ช่อ

มะ
ลิ 

(2
56

3)
 

8.
 ธ

ัญ
ญ

ลัก
ษม

์ ม
หา

ศริ
ิพัน

ธ์ 
(2

56
3)

 

9.
 L

ike
rt 

(19
60

) 

10
. B

as
s 

& 
Av

oli
o 

(19
95

) 

25. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน       ✓    

26. สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น       ✓  ✓  

27. การบริหารงานบุคคล        ✓  ✓ 
28. เทคโนโลยีสารสนเทศ        ✓   

29. โครงสรา้งองค์กร        ✓   

30. การมสี่วนร่วมของชุมชน        ✓   
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

1. 
เส

ถีย
ร 

 อ
่วม

พร
หม

 (2
55

9)
 

2.
 ร

ุ่งต
ะว

ัน 
 บ

ูรณ
์พน

าก
าน

ต์ 
(2

55
9)

 

3.
 เส

าว
ลัก

ษณ
์  โ

กศ
ลก

ิตต
ิอัม

พร
 (2

55
9)

 

4.
 ป

ระ
ภา

ษ 
จติ

รัก
ศิล

ป์ 
(2

56
1) 

5.
 ว

ันว
ิสา

ข์ 
 ห

อม
ขจ

ร 
(2

56
1) 

6.
 ณ

ัฐศ
ักด

ิ์  ศ
ริิส

มบ
ูรณ

์เว
ช 

(2
56

1) 

7.
 ธ

นา
ยุท

ธ 
ช่อ

มะ
ลิ 

(2
56

3)
 

8.
 ธ

ัญ
ญ

ลัก
ษม

์ ม
หา

ศริ
ิพัน

ธ์ 
(2

56
3)

 

9.
 L

ike
rt 

(19
60

) 

10
. B

as
s 

& 
Av

oli
o 

(19
95

) 

31. การตดิต่อสื่อสาร         ✓  

32. การปฏิสัมพันธ์และอิทธิพล         ✓  

33. การตัดสินใจ           ✓  

34. การมีอทิธิผลอย่างมอีุดมการณ์          ✓ 
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 จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารมทีั้งหมด 40 ปัจจัย ผูว้ิจัยได้ทำการ

สังเคราะห์ปัจจัยการบริหารจากตาราง 1 ที่มลีักษณะคล้ายกันและสามารถรวมเป็นกลุ่ม 

ตัวแปร ได้ 17 ด้าน ดังนี้ 

  ด้านที่ 1 การพัฒนาบุคลากร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คน การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาทีมงาน การบริหารบุคลากร ทรัพยากรเพื่อการบริหาร (คน) ครูที่มี

ความสามารถ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ เสถียร อ่วมพรหม (2559, 

หนา้ 16); รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร (2559, 

หนา้ 185); ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31); ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27); 

ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95 - 106); Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์              

ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) และ Bass & Avolio (1995, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 

2562, หน้า 31 - 32) 

  ด้านที่ 2 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหาร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

งบประมาณ เงนิ ทรัพยากรเพื่อการบริหาร (เงิน) การสนับสนุนอุปกรณ์จากระบบ

การศกึษา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ เสถียร  อ่วมพรหม (2559, 

หนา้ 16); รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร (2559, 

หนา้ 185); ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) และ Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  

ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) 

  ด้านที่ 3 ระบบการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ

บริหาร กระบวนการบริหารการจัดการโดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ของ ธนายุทธ  ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) และ Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  

ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) 

  ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจูงใจ 

แรงจูงใจ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, 

หนา้ 31); วันวิสาข์  หอมขจร (2561, หน้า 7); ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27); Likert 

(1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) และ Bass & Avolio (1995, 

อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31 - 32) 

  ด้านที่ 5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ นิษฐ์อติกานต์ ดาราพันธ์ (2560, หนา้ 25 - 26);  
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ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31); วันวิสาข์ หอมขจร (2561, หนา้ 7); ณัฐศักดิ์  

ศริิสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7); ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27); ธัญญลักษม์ มหาศริิพันธ์ 

(2563, หน้า 95 - 106) และ Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศิริสมบูรณ์เวช, 2561, 

หนา้ 35) และ Bass & Avolio (1995, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31 - 32)  

  ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ

บริหารแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชน การสนับสนุนจากผูป้กครองและชุมชน 

โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31); 

ณัฐศักดิ์ ศริิสมบูรณ์เวช (2561, หน้า 7); ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95 - 

106) และธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) 

  ด้านที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยี โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เสถียร อ่วมพรหม (2559, หน้า 16); รุ่งตะวัน   

บูรณ์พนากานต์ (2559, หน้า 4); ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31); ธนายุทธ  

ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) และธัญญลักษม์ มหาศริิพันธ์ (2563, หน้า 95 - 106)              

  ด้านที่ 8 สภาพแวดล้อม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพแวดล้อมใน

โรงเรียน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในชุมชน สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) และ Likert (1960,  

อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35) 

  ด้านที่ 9 วัสดุ อุปกรณ์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์     

เครื่องจักร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ 

(2559, หน้า 4); เสาวลักษณ์ โกศลกิตตอิัมพร (2559, หน้า 185) และ Likert (1960,  

อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35) 

  ด้านที่ 10 บรรยากาศองค์การ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ของ ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31) และธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) 

  ด้านที่ 11 วัฒนธรรมองค์การโดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ของ เสถียร  อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16); ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31); ธนายุทธ         

ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) และธัญญลักษม์ มหาศริิพันธ์ (2563, หน้า 95 - 106)   

  ด้านที่ 12 โครงสร้างขององค์การ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ ประภาษ จิตรักศิลป์ (2561, หน้า 31); ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) 

และธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95 - 106)                     
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  ด้านที่ 13 การตดิต่อสื่อสาร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ของ ประภาษ จติรักศิลป์ (2561, หน้า 31) และ Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  
ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หนา้ 35) 

  ด้านที่ 14 นโยบายและการปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ของ ธนายุทธ ช่อมะลิ (2563, หน้า 27) 

  ด้านที่ 15 การปฏิสัมพันธ์และอทิธิพล โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ของ Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35) 

  ด้านที่ 16 การตัดสินใจ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 

Likert (1960, อ้างถึงใน ณัฐศักดิ์  ศริิสมบูรณ์เวช, 2561, หน้า 35) 

  ด้านที่ 17 การมีอิทธิผลอย่างมอีุดมการณ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องของ Bass & Avolio (1995, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 31 – 32) 

  ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะห์ปัจจัยการบริหาร 
  

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

รว
ม 

(10
) 

ร้อ
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ใ
ชไ้

ด้ 
(*

*)
 

1. 
เส

ถีย
ร 

 อ
่วม

พร
หม

 (2
55

9)
 

 2
. ร

ุ่งต
ะว

ัน 
 บ

ูรณ
์พน

าก
าน

ต์ 
(2

55
9)

 

3.
 เส

าว
ลัก

ษณ
์  โ

กศ
ลก

ิตต
ิอัม

พร
 (2

55
9)

 

4.
 ป

ระ
ภา

ษ 
จติ

รัก
ศิล

ป์ 
(2

56
1) 

5.
 ว

ันว
ิสา

ข์ 
 ห

อม
ขจ

ร 
(2

56
1) 

6.
 ณ

ัฐศ
ักด

ิ์  ศ
ริิส

มบ
ูรณ

์เว
ช 

(2
56

1) 

7.
 ธ

นา
ยุท

ธ 
ช่อ

มะ
ลิ 

(2
56

3)
 

8.
 ธ

ัญ
ญ

ลัก
ษม

์ ม
หา

ศริ
ิพัน

ธ์ 
(2

56
3)

 

9.
 L

ike
rt 

(19
60

) 

10
. J

 B
as

s 
& 

Av
oli

o 
(19

95
) 

1. การพัฒนาบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 8 80 ** 

2. งบประมาณที่ใชใ้นการบริหาร ✓ ✓ ✓    ✓  ✓  5 50 ** 

3. ระบบการบริหารจัดการ       ✓  ✓  2 20  

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     ✓ ✓  ✓   ✓ 4 40 ** 

5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 70 ** 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

รว
ม 

(10
) 

ร้อ
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ใ
ชไ้

ด้ 
(*

*)
 

1. 
เส

ถีย
ร 

 อ
่วม

พร
หม

 (2
55

9)
 

 2
. ร

ุ่งต
ะว

ัน 
 บ

ูรณ
์พน

าก
าน

ต์ 
(2

55
9)

 

3.
 เส

าว
ลัก

ษณ
์  โ

กศ
ลก

ิตต
ิอัม

พร
 (2

55
9)

 

4.
 ป

ระ
ภา

ษ 
จติ

รัก
ศิล

ป์ 
(2

56
1) 

5.
 ว

ันว
ิสา

ข์ 
 ห

อม
ขจ

ร 
(2

56
1) 

6.
 ณ

ัฐศ
ักด

ิ์  ศ
ริิส

มบ
ูรณ

์เว
ช 

(2
56

1) 

7.
 ธ

นา
ยุท

ธ 
ช่อ

มะ
ลิ 

(2
56

3)
 

8.
 ธ

ัญ
ญ

ลัก
ษม

์ ม
หา

ศริ
ิพัน

ธ์ 
(2

56
3)

 

9.
 L

ike
rt 

(19
60

) 

10
. J

 B
as

s 
& 

Av
oli

o 
(19

95
) 

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม      ✓  ✓ ✓ ✓   4 40 ** 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓   5 50 ** 

8. สภาพแวดล้อม       ✓  ✓  2 20  

9. วัสดุ อุปกรณ์    ✓ ✓      ✓  3 30  

10. บรรยากาศองค์การ    ✓   ✓    2 20  

11. วัฒนธรรมองค์การ ✓   ✓   ✓ ✓   4 40 ** 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร 

นักวิจัยและนักการศกึษา 

รว
ม 

(10
) 

ร้อ
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ใ
ชไ้

ด้ 
(*

*)
 

1. 
เส

ถีย
ร 

 อ
่วม

พร
หม

 (2
55

9)
 

 2
. ร

ุ่งต
ะว

ัน 
 บ

ูรณ
์พน

าก
าน

ต์ 
(2

55
9)

 

3.
 เส

าว
ลัก

ษณ
์  โ

กศ
ลก

ิตต
ิอัม

พร
 (2

55
9)

 

4.
 ป

ระ
ภา

ษ 
จติ

รัก
ศิล

ป์ 
(2

56
1) 

5.
 ว

ันว
ิสา

ข์ 
 ห

อม
ขจ

ร 
(2

56
1) 

6.
 ณ

ัฐศ
ักด

ิ์  ศ
ริิส

มบ
ูรณ

์เว
ช 

(2
56

1) 

7.
 ธ

นา
ยุท

ธ 
ช่อ

มะ
ลิ 

(2
56

3)
 

8.
 ธ

ัญ
ญ

ลัก
ษม

์ ม
หา

ศริ
ิพัน

ธ์ 
(2

56
3)

 

9.
 L

ike
rt 

(19
60

) 

10
. J

 B
as

s 
& 

Av
oli

o 
(19

95
) 

12. โครงสรา้งขององค์การ    ✓   ✓ ✓   3 30  

13. การตดิต่อสื่อสาร    ✓      ✓ 2 10  

14. นโยบายและการปฏิบัติ       ✓    1 10  

15. การปฏิสัมพันธ์และอทิธิพล          ✓ 1 10  

16. การตัดสินใจ          ✓ 1 10  

17. การมีอทิธิผลอย่าง 

มีอุดมการณ์ 
         ✓ 1 10 
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 จากตาราง 2 พบว่าจากการสังเคราะห์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนซึ่งคาดว่าจะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทการศกึษา 

และเลือกความถี่ตั้งแต่ระดับ 4 ขึน้ไป และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป จึงสรุปได้ทั้งหมด  

7 ด้าน ดังนี้ ภาพประกอบ 2  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

ภาพประกอบ 2 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

 

 แต่ละด้านมรีายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง     

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สุนิสา ภู่เงิน (2561, หน้า 41) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง พฤติกรรมและการบริหารบุคคล โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าว ชักจูง       

ให้ผู้ตามหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดการพัฒนาและความรู้ความสามารถที่สูงขึน้กว่าที่เป็นอยู่ 

ด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมให้ผูต้ามเกิดการกระตุ้นใหมุ้่งมั่นปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

เต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพการทำงานของที่สูงขึน้ 

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาบุคลากร 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

5. งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

7. วัฒนธรรมองค์การ 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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     วันวิสาข์ หอมขจร (2561, หน้า 26) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ำที่ใชท้ั้งศาสตร์ 

และศลิป์เพื่อจูงใจให้ผู้ตามกระทำเกิดมาตรฐานของการปฏิบัติงานและมีความสามารถ

สูงขึ้นจนประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร     

     Dessler (1998, p. 202) กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็น 

กระบวนการใชอ้ิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องทัศนคติ และข้อสมมติฐานของ

สมาชิกขององค์กร รวมถึงการสร้างความสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ขององค์กร   

     Lunenburg & Ornstein (2000, pp. 150 - 151) กล่าวว่า ภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมของผู้นำที่จะกระตุ้นจูงใจให้ลูกน้อง 

ทำงานตามที่คาดหวังหรอืมากกว่า 

   จากความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขา้งตน้ สรุปได้ว่า ภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เทคนิควิธีการที่ผู้บริหารสถานศกึษาใช้ในการกระตุ้น      

ชักจูง จูงใจให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ตนคาดหวัง โดยผลของงาน

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 

   1.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     วันวิสาข์  หอมขจร (2561, หนา้ 33) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเป็น

กระบวนการที่ผู้นำพยายามเปลี่ยนแปลงผูต้ามใหป้ฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

เชื่อมั่น ความจงรักภักดีและไว้วางใจในตัวผู้นำ เกิดความคล้อยตามพยายามแก้ปัญหาใน

การปฏิบัติเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองค์กร  

ซึ่งแนวคิดที่สำคัญ คือ การยึดค่านิยมเชิงจรยิธรรมและการมเีป้าหมายร่วมกัน 

     สุนิสา  ภู่เงิน (2561, หน้า 42) กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะผูน้ำการ

เปลีย่นแปลง พัฒนามาจากทฤษฎีภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผู้นำแบบเปลีย่นแปลง

สภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่ความเป็นผู้นำที่มี

วิสัยทัศน ์มีการกระจายอำนาจหรอืเสริมสร้างพลังจูงใจเป็นผู้มีคุณธรรมและกระตุ้นผู้ตาม

ให้มคีวามเป็นผูน้ำ 
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     Bass & Avolio (1995, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2562, หน้า 

31 - 32) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เป็นกระบวนการที่มี

อิทธิผลต่อผูร้่วมงานและผูต้าม กระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิผลต่อผูร้่วมงานหรอืผูต้ามนีจ้ะ

กระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรอืที่เรยีกว่า “4l” คอื 

      1. การมีอทิธิผลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of 

Charisma Leadership :II or CL) หมายถึง การที่ผูน้ำประพฤติตัวเป็นแบบอย่างสำหรับ 

ผูต้าม ผู้นำจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจและทำให้ผู้ตามเกิดความ

ภาคภูมิใจ 

      2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 

หมายถึง การที่ผู้นำจะประพฤติในทางที่ถูกใจใหเ้กิดแรงบันดาลใจกับผูต้าม โดยการสร้าง

แรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและความท้าทายในเรื่องของงานของผู้ตาม   

      3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS 

หมายถึง การที่ผู้นำมีการกระตุ้นให้ผูต้ามตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน 

ทำให้ผู้ตามมคีวามตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 

      4. การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

ผูน้ำจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นำให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็น

รายบุคคลและทำให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ ผู้นำจะเป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษา

ของผู้ตามแต่ละคน 

    จากแนวคิดของนักวิจัยและนักการศกึษาเกี่ยวกับแนวคิดภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงข้างต้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการที่ผู้นำกระตุ้น

ผูร้่วมงานหรอืผู้ตามให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ตนรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

จุดมุง่หมาย กลยุทธ์ขององค์กร มีการเสริมแรงจูงใจให้ผูร้่วมงานหรอืผู้ตามมองประโยชน์

ขององค์กรเป็นหลัก 

   1.3 ความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

    มีนักวิจัยและนักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงไว้แตกต่างกันดังนี้ 

     ฤทธิชัย  บัลลังค์ (2559, หน้า 16) ได้สรุปความสำคัญของภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงว่า ภาวะผู้นําของผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ องค์การที่

ประสบความสำเร็จมลีักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การที่ไม่ประสบ
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ความสำเร็จ คือ การมีผูน้ําที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จงึมีการศกึษาวิจัยภาวะผู้นําการ

เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีประสิทธิผลต่อองค์การเสมอมา 

     Slin et al (2000, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หน้า 36) 

กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญในการเสริมสร้างความช่วยเหลือ 

สนับสนุนของการปฏิบัติการภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่มตี่อนักเรียนและองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียน 

     Geijsel (2003, อ้างถึงใน กนกอร สมปราชญ์, 2560, หนา้ 36) 

กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญหรอือิทธิพลต่อความพยายามและพันธ

สัญญาต่อองค์การของครูอย่างชัดเจน 

    จากความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขา้งตน้ สรุปได้ว่า  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง มีความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การทั้งใน

เรื่องของความช่วยเหลอื การสนับสนุนและมีพันธสัญญาของผูร้่วมงานที่ชัดเจนเกิด

องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใน ทำให้การดำเนินงานภายในองค์การเกิดความคล่องตัว 

  2. การพัฒนาบุคลากร 

   2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

    มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการพัฒนาบุคลากร  

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558, หน้า 19) ได้สรุปว่า การพัฒนา

บุคลากร เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนผูป้ฏิบัติงานให้มคีวามรู ้

(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะในการทำงาน (Skill) และทัศนคติ 

(Attitude) ให้เอือ้อำนวยต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีของผูป้ฏิบัติงาน 

ให้รอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเอือ้อำนวยต่อประสิทธิภาพในการทำงาน    

     ณัฐนิช  ศรีลาคำ (2558, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากร เป็นกระบวนการเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการ

หนึ่งที่รวมการพัฒนาบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากรที่เป็นการดำเนินการใด ๆ ให้

บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ผลตามที่หน่วยงาน

ต้องการหรอืให้ได้ผลดีขึน้กว่าเดิม  

     วิภาดา  สารัมย์ (2562, หน้า 48) ได้สรุปว่า การพัฒนาบุคลากร  

หมายถึง กระบวนการส่งเสริมเจตคติที่ดีปรับปรุงเจตคติไม่ดี เพิ่มพูนประสบการณ์และ



40 

ความรูค้วามสามารถให้แก่บุคคลในสถานศกึษาเพื่อพัฒนาตนเอง จัดใหม้ีการเข้ารับการ

ประชุม อบรม สัมมนา การปฏิบัติการด้านวิชาการและการสรา้งผลงานด้านต่าง ๆ รวมถึง

มีการศกึษาดูงานในสถานศึกษาหรอืหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ใหเ้ป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกคนเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา

งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศกึษา 

     สีวรรณ์  ไชยกุล (2562, หน้า 26) ได้สรุปว่า การพัฒนาบุคลากร 

ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้น

เทคโนโลยี การแข่งขันในสังคม ความซับซ้อนขององค์การและที่สำคัญ ผลกระทบในด้าน

ต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันเป็นปัจจัยที่ก่อใหบุ้คคลเกิดความภักดีต่อองค์การและทำ

ให้เกิดการบริหารงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญในงานผ่านกระบวนการ

ประชุม อบรม สัมมนา การศกึษาดูงานหรอืการศกึษาต่อเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมพร้อม

สำหรับงานที่รับผดิชอบ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และมีเจตคตทิี่ดใีนการทำงาน 

   2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 3)  

ได้กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

บทบาทของครู ควรได้รับการพัฒนาโดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถ

วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน ผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

สามารถใช้สื่อการสอนมาประกอบการสอน ตอ้งเตรียมความพรอ้มในทุกด้าน ตั้งแต่สำรวจ

ความตอ้งการเตรียมการสอน ดำเนินการสอน การประเมินผลและการสรุปกิจกรรมในการ

ดำเนนิการ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ การวิจัยในช้ัน

เรียน การวัดและประเมินผลการใชส้ื่อและเทคโนโลยี การฝึกอบรมสัมมนาและการส่งเสริม

ให้มกีารศกึษาต่อ 

     ณัฐนิช  ศรีลาคำ (2558, หน้า 14) ได้สรุป หลักการบริหารงาน

บุคคล คือ การนำหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถของบุคคล  
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หลักความมั่นคงรูคุ้ณค่าของบุคคลในการบริหารงานบุคคลโดยยึด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ความสำคัญขององค์การเป็นสำคัญ                           

     สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558, หน้า 24) ได้สรุปว่า กระบวนการ 

พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบ  

มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเด่นชัดและมีขัน้ตอน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนา

กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้ำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อหน่วยงาน 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การหาความจำเป็นในการพัฒนา การวางแผน  

การดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้และการตดิตามผลและประเมินผล 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนา

บุคลากรเป็นการพัฒนาตามแนวนโยบายและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการกำหนด

จุดประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจน มีขัน้ตอนในการพัฒนาที่ชัดเจน มีการสรุปผลและ

ติดตามผลการพัฒนาที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประสทิธิผลต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนใหไ้ด้มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มตน้จนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

   2.3 ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนา

บุคลากรไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558, หน้า 24 - 26) ได้กล่าวว่า 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ทำใหบุ้คคลากรภายในโรงเรียนสามารถออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู้ สร้างสื่อและ

ประเมินผลใหก้ับผูเ้รียนตรงตามหลักสูตรที่กำหนด สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับครู 

เกิดความรู้ใหม่ ๆ และสามารถจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมให้กับ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     มูนเีราะห์ เจ๊ะมิง (2559, หน้า 19) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคล

เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ ผูบ้ริหารจะต้องมหีลักการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเสริมสรา้งความรู้และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์การซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์การให้เจรญิก้าวหนา้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 

     สีวรรณ์ ไชยกุล (2562, หน้า 28) กล่าวว่า การบริหารมี

ความสำคัญมากในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี

บุคลากรและหน่วยงานที่รับผดิชอบเข้าร่วมดำเนินการ มีรูปแบบ ขัน้ตอน กติกาและวิธีการ  
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มีทรัพยากรสนับสนุนและมีกระบวนการประเมินสถานศกึษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

การบริหารการศกึษามีความจำเป็นเพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มี

ความรู ้ความเข้าใจ ความชำนาญมาดูแลรับผดิชอบ 

    จากความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่าการพัฒนา

บุคลากรมีความสำคัญทำใหบุ้คคลากรภายในโรงเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอน

และการปฏิบัติงานพิเศษ สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู ้สร้างสื่อและ

ประเมินผลใหก้ับผูเ้รียนตรงตามหลักสูตรที่กำหนด สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในการ

ทำงานเกิดความรูใ้หม่ ๆ และสามารถจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ทำให้โรงเรยีนมี

คุณภาพ 

  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ              

   3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ              

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     ทิพวัลย์ นนทเภท (2557, หน้า 9) ได้สรุปว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้สำหรับการจัดหาประมวลผล จัดเก็บและ

การเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในลักษณะตัวอักษร ตัวเลข ภาพและเสียงได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วและกว้างไกลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 

     พิมล  โชตธินอธิวัฒน์ (2560, หน้า 9) ได้สรุปว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information technology: IT) หมายถึง เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยการ

นำเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้งานเพื่อจัดการกับข้อมูล การประมวลผลการเผยแพร่ข่าวสารใน

ด้านต่าง ๆ หรอืที่เรยีกกันโดยทั่วไปในชื่อสั้น ๆ ว่า ไอที (IT) และเทคโนโลยีดา้นการสื่อสาร

โทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสาร 

     Lucas (2000, p. 11) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ว่าเป็นเทคโนโลยีทุกชนิดที่ประยุกต์ เพื่อใช้ในการประมวลผลจัดเก็บแล้วส่งผ่านสารสนเทศ 

ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลัก

สองสาขา คอื เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารการโทรคมนาคมโดยทั่วไป  

หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชส้ำหรับสร้างการจัดการประมวลผลข้อมูลใหเ้ป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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เก็บบันทึกข้อมูลเป็นฐานข้อมูลและส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ตลอดจน

เทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสารสนเทศโดยใช้ระบบดิจติอล 

     Haag, Cummings and McCubbrey (2002, p. 12) ให้ความหมาย

ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทุกประเภทที่ใชค้อมพิวเตอร์เป็นพืน้ฐาน

ซึ่งบุคลากรนํามาประยุกต์ในการทํางานกับข้อมูลและสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการ

ประมวลผลและการจัดการสารสนเทศในองค์กร 

    จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้ สรุปได้ว่า  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กลั่นกรองเป็นสารสนเทศ 

ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แสดงผลลัพธ์ การทำสำเนาและการสื่อสาร

โทรคมนาคม เพื่อให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศที่เหมาะสม และใช้อุปกรณ์ในการสบืค้น เพื่อการ

เรียนรู้และเผยแพร่ขอ้มูลต่อไป 

   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ไว้แตกต่างกันดังนี้ 

     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ICT (สำนัก

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ, 2554) 

     ผลจากการศกึษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วสิัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศกึษาธิการให้มีเอกภาพและบูรณาการสารสนเทศ

เพื่อการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ที่เหมาะสม 

4 ประการ เพื่อเอื้อต่อการศึกษาแห่งอนาคต (Future education) ดังนี้ คอื 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนให้มีศักยภาพในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ มีธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม 

วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการเรียนการสอน ดว้ยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการศกึษาของประเทศไทย 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการศกึษาของประเทศไทย 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศกึษาซึ่งจะเอือ้ต่อการสร้าง 

ธรรมาภิบาลของสังคม 

     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559 (มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2556) 

     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559 ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายการยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยว

ข้อกับครูผูส้อนและนักเรียน ดังนี้ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและ

บุคลากรทางการศกึษาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

        พัฒนาผูส้อนและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็น

กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหม้ีความคิด

สร้างสรรค์ มธีรรมาภบิาลคุณธรรม จรยิธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทันเป็นประโยชน์ 

ต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศต่อไป 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

                                         พัฒนาผูเ้รียนด้วยการพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการ

สอนและสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

แรงจูงใจหรอืกระตุ้นใหเ้กิดความน่าสนใจในการศกึษาค้นคว้าทั้งในแบบที่มปีฏิสัมพันธ์กับ

ผูส้อน ปฏิสัมพันธ์กันเองในหมู่ผู้เรยีน ตลอดจนถึงการเรียนรูด้้วยตนเอง       

       จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้สรุปได้ว่า  

ผูบ้ริหารจะต้องพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี มคีวามรู ้ความสามารถ 

และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางดา้นเทคโนโลยี 

เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง มีระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นกับงาน เพื่อใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการบำรุงดูแลรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม 
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   3.3 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551,  

อ้างถึงใน จริวรรณ ประภานาวิน, 2558, หน้า 16 - 17) ได้สรุปความสำคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้ดังนี้  

      1) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลติ ลดตน้ทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ

อุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลติ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัต ิ 

      2) เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นแบบ

กระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการให้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จงึเน้น

รูปแบบการบริการแบบกระจาย เช่น การสั่งซือ้สินค้าจากที่บ้านสามารถสอบถามข้อมูล

ผ่านทางโทรศัพท์หรือการใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้าน เป็นตน้      

      3) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ

ในหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบ มีการรวบรวมจดัเก็บ

ข้อมูลเพื่อใชใ้นองค์กร เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชระเบียน   

      4) เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวติความเป็นอยู่ของคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย ีดังจะ

เห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใชต้ารางคำนวณและอุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคม         

     ทิพวัลย์ นนทเภท (2557, หน้า 16) สรุปได้ว่า ความสำคัญของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศกึษาที่ผู้บริหารนำมาใช้ช่วยในการ

ตัดสินใจในการบริหารสถานศกึษาด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

ด้านกิจการนักเรียนการบริหารงานด้านบุคคล งานธุรการ การเงนิ-พัสดุและครุภัณฑ์เป็น

การรวบรวมข้อมูลจัดกระทำเพื่อให้เป็นสารสนเทศการจัดเก็บอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อ

การนำไปใช้และเสนอให้ผูบ้ริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสนับสนุนการจัดการ

ในองค์กรเนื่องจากช่วยใหก้ารตัดสินใจปฏิบัติงานได้รวดเร็วในการบริหารจัดการศึกษาการ

ตัดสินใจวางแผนการศึกษาระยะต่าง ๆ ระบบสารสนเทศช่วยใหเ้กิดการบริหารเวลา  
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ด้านการบริหารบุคคลในการเข้าถึงขอ้มูลช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการศกึษาในโรงเรียน 

ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้ชัดเจนและสามารถตัดสินใจเลือก

แนวทางแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     วิรยิะ โกษิต (2560, หน้า 30) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการศกึษาเครื่องมอืที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรูก้ารรับรู้

ข่าวสารเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศกึษาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการในสถานศกึษา แหล่งการ

เรียนรู ้หน่วยงานทางการศึกษาล้วนมกีารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ทีต่้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของผูเ้รียน ดังนั้น

คนในยุคใหม่ที่จะอยู่ในสังคมโลกเทคโนโลยีเหล่านีไ้ด้อย่างกลมกลืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมทีักษะพืน้ฐานที่เพียงพอในด้าน ICT อันเป็นเครื่องมอืที่สำคัญในการขยายขีด

ความสามารถในการเรียนรู้ต่อไป  

    จากความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้ สรุปได้ว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญในการจัดระเบียบข้อมูล สามารถค้นคนืได้ง่ายมีความ

รวดเร็วประหยัดเวลา ทำให้ผูใ้ช้ทำงานไม่ซ้ำซ้อน โดยใช้อุกรณ์ในการช่วยปฏิบัติงานคือ 

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ระบบการจัดการข้อมูลและระบบเครือข่าย จนสามารถกลายเป็น

ระบบอัตโนมัติ 

  4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   4.1 ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานไว้แตกต่างกันดังนี้ 

     วราลักษณ์ จันดี (2559, หน้า 13) ได้สรุปว่าแรงจูงใจในการ

ทำงานเป็นแรงกระตุ้นใหม้นุษย์เกิดพฤติกรรมในการดำเนินการหรือกระทำกิจกรรมโดย

อาศัยสภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องช่วยใหท้ำในสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย  

     ณัฐดนัย  ไทยถาวร (2561, หนา้ 21 - 22) ได้สรุปว่าแรงใจในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมการทำงานของครูผู้สอนหรอืสิ่งโน้มน้าวให้

ครูผูส้อนแสดงพฤติกรรมการทำงานในเชิงบวก ได้แก่ ความตัง้ใจ ความเต็มใจและความ

ร่วมมอืในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

องค์กรตั้งไว้  
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     มัณฑนา ชุมปัญญา (2563, หน้า 37) ได้สรุปว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการกระตุน้ให้มนุษย์แสดงออกมาอย่างมีทิศทางและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตอ้งการ โดยมีแรงขับหรอืการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคล และสิ่งจูงใจที่เกิด

จากการจูงใจภายนอก 

    จากความหมายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานข้างต้น สรุปได้ว่า  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันการดำเนินงานของผูบ้ริหารที่ก่อให้เกิด

การกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมทางบวก เกิดความพยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

ด้วยความพึงพอใจ เต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานอย่างมคีุณภาพ   

   4.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้แตกต่าง

กันดังนี ้                              

     กมลพร กัลยาณมิตร (2559, อ้างถึงใน ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์, 

2562, หนา้ 165) ได้สรุปว่า แรงจูงใจเปรียบเสมอืนพลังพิเศษที่พรอ้มจะปะทุออกมาเป็น 

พฤติกรรมเชิงบวกในการทำงานที่สร้างประโยชน์แก่องค์การ หากแต่ต้องได้รับการ

เสริมแรงภายในพลังพิเศษนี้ จึงจะแสดงออกมาแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้และส่งผลต่อความเติบโต ความเจริญก้าวหน้า ความ

มั่นคงขององค์การ เนื่องจากบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัว

ของบุคลากรแต่ละคนที่ตดิตัวมาก่อนที่จะได้รับการเสริมแรงจูงใจ ผูบ้ริหารจงึต้องจัดให้มี

ปัจจัยทั้งสองกลุ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรให้เหมาะสม เป็นการสร้าง

แรงจูงใจและขจัดความรูส้ึกไม่พอใจในการทำงานของบุคลากรใหห้มดไป เพื่อให้บุคลากร

ในองค์การเกิดความพึงพอใจมคีวามรักและผูกพันกับองค์การ ร่วมมอืร่วมใจในการทำงาน

อย่างกระตอืรอืร้นในการช่วยกันพัฒนาองค์การให้เติบโตและเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง                             

     กันตพัฒน์ เกียรต์วิัชร ์(2560, หน้า 6) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชวินติประถมบางแค สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่า ความสำเร็จของงานบุคลากรมี

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบวา่ ความรูส้ึกภาคภูมใิจ

ในความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติ เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือมีการ

วางแผนในการปฏิบัติิงานทุกคร้ัง เป็นอันดับที่ 2 เรื่องผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและ

สามารถประเมินเป็นอันดับที่ 3 

http://www.edu-journal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/772.ru
http://www.edu-journal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/772.ru
http://www.edu-journal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/772.ru
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     มัณฑนา ชุมปัญญา (2563, หน้า 52) ได้สรุปแนวคิดว่า แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนนั้นประกอบไปด้วย ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ คือ งาน

นั้นตรงกับความรูค้วามสามารถของครู เงนิเดือนและผลตอบแทน ความเจรญิก้าวหนา้ใน

ตำแหน่งงาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ความสำเร็จของงาน

ที่ปฏิบัติความมั่นคงในงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นใหค้รูอยากทำงานให้

บรรลุผลสำเร็จ 

    จากแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า 

ผูบ้ริหารจะต้องกำหนดกรอบในการทำงานที่ชัดเจน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผูร้่วมงานให้

ความรักความเมตตาแก่ผู้ร่วมงานด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสใหผู้ร้่วมงานแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน ร่วมแสดงความยินดีเมื่อผูร้่วมงานทำงานประสบความสำเร็จ

ตามโอกาสต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับผูร้่วมงานเป็นรายบุคล โดยคำนงึถึงความแตกต่าง 

อุปนิสัย พฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อผู้บริหารจะได้เข้าถึงผูร้่วมงานอย่างกัลยาณมิตร 

   4.3 ความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานไว้แตกต่างกันดังนี้ 

     สุราลัย ป้องแพง (2559, หน้า 33) สรุปได้ว่า ความสำคัญของ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสำคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลใช้

ความสามารถในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะนำปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้แก่สมาชิก

ในองค์กรเพื่อให้งานบรรลุสัมฤทธิผลตามที่ต้องการเพราะแรงจูงใจมอีิทธิพลต่อการทำงาน

เป็นอย่างมากเพราะการที่บุคคลจะทำงานได้เต็มความรู้ ความสามารถนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

แรงจูงใจในการทำงาน 

     ลัดดา  พันชนัง (2559, หน้า 14 - 15) สรุปได้ว่า ความสำคัญของ

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานเป็นสิ่งที่สะท้อนความรูส้ึกหรอืทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องาน 

ที่ปฏิบัติและอยู่ในความรับผิดชอบอันเป็นผลมาจากปัจจัยหรอืองค์ประกอบต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลทั้งทางร่างกายและจติใจได้อย่าง

เหมาะสมนอกจากนี้แรงจูงใจยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กรหรือในโรงเรยีนเป็นแรงเสริมในการกระตุ้นให้บุคลากร 
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ในโรงเรยีนมีความกระตอืรือร้นและมีความเต็มใจที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ของตนเองโดยมีความรักและศรัทธาในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ 

     ณัฐดนัย  ไทยถาวร (2561, หนา้ 23) สรุปได้ว่า ความสำคัญของ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นการช่วยพฤติกรรมในการนำไปสู่เป้าหมายงานและทำให้

สังคมมรีะบบที่ดกี่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางบวกจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ สามัคคีจงรักภักดี

ต่อองค์กรเป็นการควบคุมการทำงานให้ราบรื่นทำให้เกิดศรัทธาและมีประสิทธิภาพในการ

ทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร   

    ความสำคัญในการสะท้อนความรูส้ึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มตี่อ

งานที่ปฏิบัติและอยู่ในความรับผิดชอบ กระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลใช้ความสามารถ

ในการดำเนินงานไปในทิศทางบวก แรงจูงใจยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน เป็นแรงเสริมในการกระตุ้นให้บุคลากรกระตอืรอืร้นและมีความเต็มใจที่

จะทำงานอย่างเต็มกำลังทำให้เกิดศรัทธาและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้ประสบ

ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร   

  5. งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

   5.1 ความหมายของงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ 

แตกต่างกันดังนี้ 

     ซุบรี ม่วงกุ้ง (2558, หน้า 14) สรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง 

การดำเนินงาน การของบประมาณในแผนที่วางไว้ในด้านการใชจ้่ายงบประมาณ อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์รวมถึงการกะประมาณการบริหาร

กิจการขององค์กรและค่าใช้จ่ายใหม้ีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตาม

ระเบียบ ทันเวลาและเพื่อประโยชน์สูงสุด 

     ณฐัพงศ์ รัตนรังษี (2559, หน้า 12) สรุปได้ว่า งบประมาณ  

หมายถึง งบประมาณของสถานศกึษาจัดทำเพื่อประมาณการรายรับที่ส่วนกลางจัดสรรมา

ให้นำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ใน

สถานศกึษา 

     ขนิษฐา  ยศเมฆ (2560, หน้า 19) สรุปได้ว่า งบประมาณ คอื 

แผนการเงินหรอืประมาณการ รายรับ – รายจายลวงหน้า การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู

อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแสดงในรูปตัวเงิน มีระยะเวลากําหนดที่แนนอน โดย
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แสดงกิจกรรมหรอืโครงการที่จะปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้จะรวมถึง การกะประมาณบริการ 

กิจกรรม / โครงการและคาใชจ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการ

ดำเนินงานใหบรรลุตามแผน 

    จากความหมายเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานข้างตน้ 

สรุปได้ว่า งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน หมายถึง การประมาณการรายรับที่

ส่วนกลางจัดสรรมาให้กระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินที่มีการใช้จ่ายอย่างเป็น

ระบบตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การของบประมาณ การวางแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ กระบวนการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณและการประเมินผลในการ

ใช้งบประมาณ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรงบประมาณได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์และ

ประสิทธิผลต่อผูเ้รียนสูงสุด 

   5.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้แตกต่างกัน 

ดังนี้ 

     สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2550, หน้า 5 - 7) 

ได้ให้หลักการแนวคิดการบริหารงบประมาณ ดังนี้                                 

      1. มุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  

      2. ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และ  

      3. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance 

based Budgeting : PBB) โดยมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน ในการดำเนินงาน  

ดังนี้  

       3.1 การวางแผนงบประมาณ  

       3.2 การคำนวณต้นทุนการผลติ  

       3.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  

       3.4 การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

       3.5 การรายงานการเงนิและผลการดำเนินงาน  

       3.6 การบริหารสินทรัพย์  

       3.7 การตรวจสอบภายใน 
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      ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ Strategic 

Performance Based Budgeting : SPBB องค์ประกอบ 6 ข้อ ดังนี้ 

       1) มุ่งเนน้ผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

เชงิยุทธศาสตร์  

       2) การมอบอำนาจการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน  

       3) เน้นกระบวนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์  

       4) การเพิ่มขอบเขตการครอบคลุมงบประมาณ  

       5) การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะกลาง 

(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)  

       6) ยึดหลักธรรมาภิบาล 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจา

นุเบกษา, หน้า 41) กล่าวใน มาตรา 142 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรอื

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงนิ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนพัฒนาต่าง ๆ  

      พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 (ราชกิจจา

นุเบกษา, หน้า 11) มาตรา 37 หน่วยงานของรัฐจะก่อหนีผู้กพันหรอืจ่ายเงินได้ก็แต่โดย

อาศัยอำนาจที่มอียู่ตามกฎหมาย การก่อหนี้ผูกพันและการใชจ้่ายเงนิของหน่วยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติหน้าที่หรอืการดำเนนิงาน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัดโดย

พิจารณาจากเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานและ

ต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนัน้ด้วย  

      พระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราชกิจจา

นุเบกษา, หน้า 7, 14) มาตรา 23 การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงงบประมาณรายรับ

และฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์

ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก

ประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใชจ้่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ใน

การบริหารจัดการภาครัฐ มาตรา 47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการตดิตามและ
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ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใน

หน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผูอ้ำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการ

ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร งบประมาณที่ตอ้งดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับ งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรอืตัวชีว้ัดที่

กำหนดให้ผูอ้ำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรอืรัฐมนตรี 

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรอืควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณหรอื 

รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามกฎหมายเพื่อทราบ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานข้างตน้  

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณตามระเบียบของทาง

ราชการมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและ

การประเมนิผลและมุ่งเน้นผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นที่ได้ตัง้เป้าไว้ 

   5.3 ความสำคัญของงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ความสำคัญของงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 5) 

กล่าวว่า งบประมาณเปนเครื่องมอืทางการคลังที่สําคัญที่ทำใหการบริหารจัดการและการ

ดําเนนิกิจกรรมขององคกรหรอืหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามเป้าหมายที่

กําหนดไวท้ั้งในระดับรัฐบาลและในระดับทองถิ่น 

     ขนิษฐา  ยศเมฆ (2560, หน้า 26) สรุปความสำคัญได้ว่า  

งบประมาณใช้เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานตามแผนงานใชเปนเครื่องมอืในการ

พัฒนาหนวยงานเปนเครื่องมอืที่ใชควบคุม เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่

จํากัดใหมีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมอืที่กระจายทรัพยากรและเงนิงบประมาณที่เปนธรรม 

เปนเครื่องมอืประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เปนเครื่องมอืในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณเปนที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการ 

     Glenn A. Welsch (1953, pp. 12 - 13 อ้างถึงใน แสงเทียน จติรโชติ, 

2560, หนา้ 36) กล่าวว่า งบประมาณมีความสำคัญต่อสถานศกึษาในการดำเนินกิจกรรม 
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ต่าง ๆ ให้มกีารดำเนินการตามขอบข่ายงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสถานศกึษา

จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการงบประมาณ ดังนี้  

      1) นำไปส่งการพิจารณานโยบายพืน้ฐานขององค์กรล่วงหน้าได้ 

      2) ช้ีให้เห็นความเหมาะสมและความถูกต้องของระบบการ

ทำงาน การมอบหมายความรับผดิชอบและหนา้ที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุจุดหมาย

ขององค์กร  

      3) ย้ำถึงความจำเป็นที่ผูบ้ริหารขององค์กรทุกระดับต้องมสี่วน

สร้างสรรค์และกำหนดเป้าหมายขององค์กร  

      4) ทำใหผู้บ้ริหารหน่วยงานย่อย ดำเนินงานในลักษณะที่

สอดคล้องกันเอื้อให้องค์กรและหน่วยงานย่อยอื่น ๆ บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้  

      5) ทำให้มกีารวิเคราะห์และกำหนดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์

ที่จะได้รับได้อย่างชัดเจน  

      6) ทำให้มกีารรวบรวมและเก็บรักษารายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานขององค์กรทุกลักษณะที่ทำมาแล้วในอดีต  

      7) ทำให้ผู้บริหารเลือกสรรการบรรลุเป้าหมายและนโยบาย 

ที่เสียค่าใชจ้่ายน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

      8) ขจัดความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรเกี่ยวกับ

ความปรารถนาที่แท้จริงขององค์กร  

      9) แสดงให้เห็นความมปีระสิทธิภาพหรอืการขาดประสิทธิภาพ

ขององค์กร  

      10) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผูบ้ริหารที่มีส่วนบริหารองค์กร

นั้น ๆ 

      11) ทำให้ผู้บริหารสำรวจ สถานการณ์แวดล้อมเพื่อการ

วางแผน  

      12) ทำให้ผู้บริหารประเมินผลงานของตนเองเป็นระยะ ๆ  

      13) ช้ีให้เห็นอัตราความก้าวหนา้หรอืความล้มเหลวขององค์กร 

     จากความสำคัญของงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานข้างตน้  

สรุปได้ว่า งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานเปนเครื่องมอืในการพัฒนาหน่วยงาน  

เปนเครื่องมอืที่ใชควบคุมเปนเครื่องมอืในการจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่จำกัดให้มี 
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ประสิทธิภาพ เปนเครื่องมอืที่กระจายทรัพยากรและเงนิงบประมาณที่เปนธรรม 

เปนเครื่องมอืประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหนวยงาน เปนเครื่องมอืในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน ทำใหการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมขององคกรหรอืหนวยงาน

บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   6.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     เทวพร  ขำเมธา (2558, หน้า 16) ได้สรุปว่า การบริหารแบบมี

ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 

การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีอสิระในการทำงาน โดยนำ

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสวอนเบิร์ก (Swanburg) ได้แก่ การไว้วางใจกัน ความ

ผูกพันที่จะปฏิบัติการ ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันและความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงานมาใช้เป็นกระบวนการในการบริหารสถานศกึษา 

     สุวิมล  หงส์วิไล (2559, หน้า 11) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม 

หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ สนับสนุน ตัดสินใจ กำหนดการวางแผนอย่างมรีะบบ กำหนด

นโยบาย มีการตดิตามผลและประเมินผลร่วมกัน นำผลการปฏิบัติไปปรับปรุง พัฒนางาน

ในสถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ไป 

     กอพร ต่อวัฒนกิจกุล (2560, หน้า 9) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม 

หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการคิด   

การทำการวางแผน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจและมีส่วนในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ใน

องค์กรด้วยความสมัครใจ เพื่อปรับปรุง วางแผน ประเมินผลงาน ช่วยเหลอื สนับสนุน  

ทำประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวมในการรับรู้ร่วมคิด   

ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมประเมินในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งขององค์กร 

โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดปัญหา วางแผน ดำเนินการ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนการ

ประเมินผล  

     กอบกฤช  การควรคิด (2561, หน้า 12) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม 

หมายถึง การให้บุคคลต่าง ๆ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ
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ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ตัง้แต่เรื่องการตัดสินใจ    

การดำเนินงานต่าง ๆ การมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อร่วมกัน

แก้ไขและพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ 

    จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้างตน้ สรุปได้ว่า          

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำหนดปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม การ

ประเมินผล ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งความคิดและแรงกายเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานศกึษาให้

เจริญก้าวหน้าบรรลุตามวัตถุประสงค์  

   6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของ

ชุมชนไว้ แตกต่างกันดังนี้ 

     โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, หน้า 32) ได้สรุปแนวคิดว่า 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารงานใน

องค์กรเป็นอย่างมากเพราะผูบ้ริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารมอีิสระในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อ

ร่วมกันแก้ปัญหา ซึง่ลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรูส้ึก

ผูกพันและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งทีไ่ด้ร่วมกันตัดสินใจ นําพาให้สมาชิกทุกคนร่วมมอืกัน

ดําเนนิงานให้ประสบผลสําเร็จต่อไป   

     กอบกฤช การควรคิด (2561, หน้า 44) สรุปแนวคิดว่าการมสี่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศกึษา หัวใจหลักท่ีสำคัญในการจดัการศกึษา คอื การเข้ามา 

มีส่วนร่วมของผู้ปกครององค์กรต่าง ๆ และทุกภาคส่วนของสังคมที่ให้การสนับสนุนให้

ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางสถานศกึษา

กำหนดข้ึนหากทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมอือย่างจริงจัง จรงิใจและเต็มใจแล้วนั้น ก็จะทำให้การ

ดำเนินการในการจัดการศกึษามีประสิทธิภาพสูงสุด                                

     Likert (1996, p. 223) ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการตัดสินใจ โดยกลุ่มผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ การตดิต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงจากบนลงล่าง 

(downward communication) และจากล่างขึ้นบน (upward communication) แต่ยังมีการ

ติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใน
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ระดับเดียวกันในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารไม่เพียงแต่ใหผ้ลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรูส้ึกได้รับความสำคัญความ

เกี่ยวพันระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชาจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาภายใน

บรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ องค์กรที่เป็นทางการและองค์กรที่ไม่เป็นทางการ  

จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของชุมชนข้างตน้สรุปได้ว่า  

ผูบ้ริหารจะต้องเป็นนักประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืและได้รับการสนับสนุนมีการ

ประชุมปรึกษาหารือให้ความสำคัญกับแนวคิดและความคิดของชุมชน องค์กรท้องถิ่นและ

จะต้องเสียสละเวลาให้ความสำคัญในกิจกรรมชุมชนเพื่อเกิดความรู้สกึใกล้ชิดส่งผลต่อ

ความร่วมมอืในองค์กรให้องค์กรมีความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้น 

   6.3 ความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     เทวพร  ขำเมธา (2558, หน้า 16) กล่าวถึงความสำคัญของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบประชาธิปไตย เปิด

โอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้แสดงความคดิเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ 

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความเข้าใจในปัญหาของหน่วยงาน สำหรับการเพิ่มค่าจ้าง 

นั้นอาจมิใช่เป็นสิ่งจูงใจใหท้ำงานอย่างเต็มที่เสมอไป แต่การให้รางวัลด้วยการชมเชย  

ยกย่องใหเ้กียรตอิาจเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดพลังต่าง ๆ ในการ

ทำงานเมื่อประสบความสำเร็จ ผูป้ฏิบัติย่อมมคีวามภาคภูมใิจ แม้จะมิได้รับเป็นเงินหรอื

ค่าจ้างเป็นการตอบแทนก็ตาม 

     กอบกฤช  การควรคิด (2561, หน้า 14) กล่าวว่า ความสำคัญของ

การมสี่วนร่วม คอื การจัดการศกึษาในชุมชนจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีพื้นฐานจากการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจะทำให้เกิดความผูกพันกันและ

ช่วยกันพัฒนาสถานศกึษาได้ดี เป็นการเรียนรูร้่วมกันด้วยกระบวนการทางสังคมของ

สมาชิกในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมของในการบริหารสถานศกึษา 

     อริญา  พึ่งป่า (2561, หน้า 25) กล่าวถึงความสําคัญของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารว่าสถานศกึษาจะตองอาศัยบุคลากรในชุมชนมาดําเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของสถานศกึษาและในทางตรงกันขามการที่บุคลากรในชุมชนจะมาดําเนิน 
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กิจกรรมตา่ง ๆ ของ สถานศกึษาไดน้ั้นตองเปนผู้มีความรู ความสามารถด้านวิชาการ  

ซึ่งการที่บุคลากรจะมีความรู ความสามารถนั้น ตองได้รับการศกึษาจากสถานศกึษากอน  

    จากความสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้างตน้ สรุปได้ว่า  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบประชาธิปไตยเปิด

โอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมงานได้แสดงความคดิเห็นมสี่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผดิชอบจะทำ

ให้เกิดความผูกพันกันและช่วยกันพัฒนาสถานศกึษาได้ดี 

  7. วัฒนธรรมองค์การ 

   7.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 89) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นแบบ 

แผนการครองชีวติของคนในสังคมหรือเป็นแบบฉบับทีก่ำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 

ซึ่งรวมเอาความรู ้ความคิด ค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ โดยมีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อ

กันมาเป็นเรื่องของการเรยีนรูต้ามกระบวนการทางสังคมจงึมใิช่สิ่งที่คงทนถาวรแต่มกีาร 

เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

     สมาพร ภูวจิติร (2558, หน้า 76) ได้สรุปว่า วัฒนธรรมองค์กร

เป็นแบบแผนค่านิยม ความประพฤติการปฏิบัติ ความเข้าใจ ความรูส้ึกของสมาชิกใน

องค์กรมีรากฐานมาจากค่านิยม ความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สมาชิกมีร่วมกัน  

การได้เห็นได้เรียนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึน้ในองค์กรการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรมีอทิธิพลต่อ

การตัดสินใจ เป็นวิถีชีวติที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสบืต่อกันมากลายเป็นนิสัยและ

ความเคยชินเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อค่านิยม ภาษา วัตถุ

สิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมทำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างมรีะเบียบ   

     กานต์นร ี ประสพสุข (2563, หน้า 17) ได้สรุปว่า วัฒนธรรม

องค์กร หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติขอบเขตของค่านิยม สัญลักษณ์ขององค์กรหรอื

หน่วยงาน ความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งมีอทิธิพลต่อโครงสรา้งและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่

บุคลากรส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

ของคนรุ่นหลังที่ทำสืบต่อกันมาและวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวช่วยใหบุ้คลากรในองค์กร

หรอืสถานศกึษาได้ ร่วมกันคิดพิจารณาและแก้ปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องและเพื่อให้ 
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ทุกคนทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกัน

ออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ 

     นิษฐ์อติกานต์ ดาราพันธ์ (2563, หน้า 33) ได้สรุปว่า วัฒนธรรม

องค์การเป็นกลุ่มของค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติพื้นฐาน แบบแผนขององค์การที่ผูป้ฏิบัติ 

หรอืสมาชิกยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความรูส้ึกแบบเดียวกัน เดินไปใน

ทิศทางเดียวกันและปฏิบัติสืบต่อกันมาในองค์การ 

     Gordon (1999, p. 342) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การ คือ สิ่งที่

อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่รวมเอาข้อสมมุติ ความเชื่อ ค่านิยมที่สมาชิกของ

องค์การมรี่วมกันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสรา้งอย่างเป็น

ทางการในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรม 

    จากความหมายของวัฒนธรรมองค์การข้างต้น สรุปได้ว่า วัฒนธรรม

องค์การ หมายถึง แบบแผนของค่านิยม ความเชื่อ ความรูส้ึก ความเข้าใจอุดมการณ์ที่

สมาชิกกลุ่มรับรู้จากองค์กรที่สบืทอดต่อ ๆ กันมาจนเป็นนิสัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

มีอทิธิพลต่อการวางแผนและตัดสินใจ วัฒนธรรมในองค์การจะทำให้บุคลากรในองค์การ

ได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

   7.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ  

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงแนวคิดวัฒนธรรมองค์การไว้ 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

     ชัยอานนท์ ภูมิลำเนา (2560, หน้า 18) ได้สรุปว่า วัฒนธรรมใน

องค์การเป็นเอกลักษณ์ แบบแผน จุดเด่นขององค์การ สำหรับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาพฤติกรรมองค์การจะละเลยไม่ได้เพราะเป็นเสมือนแกนกลางของทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในการปฏิบัติงานในองค์การ มพีฤติกรรมเหมาะสมเข้าใจหน้าที่ของตนเอง เข้าใจ

องค์การมากยิ่งขึน้ทำงานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการทำงาน ลดปัญหาการลาออก  

ปฏิบัติงานขององค์การได้ดียิ่งขึ้นส่งผลใหอ้งค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ

องค์การอย่างมปีระสิทธิภาพ   

     กานต์นร ี ประสพสุข (2563, หน้า 25 - 26) ได้สรุปแนวคิดว่า 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติของบุคคลที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะ

เป็นในเรื่องของค่านิยมและความเช่ือ การกระทำและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลใน

องค์กรซึ่งจะมีอทิธิพลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้น  
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โดยวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกัน 

ต่อเนื่องกันมานานเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังและเป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงาน

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในแต่ละองค์กรย่อม

มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมในองค์กรนัน้ ๆ โรงเรียนจึงจัดได้ว่า

เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีบุคลากรที่สำคัญมากมาย เช่น ผูบ้ริหาร ครู อาจารย์ เจ้าที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

ซึ่งแต่ละคนจะมีแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแบบ

การดำเนินชีวติของตนและเมื่อต่างคนต่างความคิดอยู่ร่วมกันในที่เดียวกัน จงึทำให้มีการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองออกไปสู่บุคคลอื่น ส่งผลใหทุ้กฝ่ายเกิดการปรับตัว

เพื่อให้เกิดแนวทางที่ทุกคนต่างยอมรับและปฏิบัติสบืต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กรภายในโรงเรียนขึ้น 

     Patterson (2000, pp. 170 - 190) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การ 

ที่เป็นสถานศกึษาไว้ 10 ประการ ได้แก่ 1) ความมุ่งเป้าประสงค์ของสถานศกึษา (school 

purpose) 2) การมอบหมายอำนาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision Making)  

4) ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (sense of Community) 5) ความเชื่อใจ (trust) 

6) ความมคีุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition) 8) ความเอื้ออาทร (caring)  

9) ความซื่อสัตย์ (integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์การข้างต้น สรุปได้ว่า  

วัฒนธรรมในองค์การเป็นเอกลักษณ์ แบบแผน จุดเด่นขององค์การซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านยิม

และความเชื่อ การกระทำและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในองค์การในการตัดสินใจ  

เชื่อใจ ยอมรับ เอือ้อาทร ซื่อสัตย์และมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์การนั้น ๆ การที่บุคคลจะอยู่รอดในองค์การจะต้องมีการปรับตัวใหไ้ด้  

   7.3 ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของวัฒนธรรม

องค์การไว้ แตกต่างกันดังนี้ 

     Bateman and Snell (2002, p. 236) กล่าวว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

เป็นวัฒนธรรมที่สมาชกิทุกคนในองค์กรมทีั้งความเข้าใจและความเชื่อต่อเป้าหมายของ

องค์กรสามารถลำดับความสำคัญของงานในองค์กรได้ทำการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนัน้มอีิทธิพลอย่างมากต่อความคิดและ
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พฤติกรรมของคนในองค์กรและยังช่วยสร้างความผูกพันของสมาชิกใหม้ีต่อองค์กรอีกด้วย 

แต่ในทางกลับกันวัฒนธรรมที่อ่อนแอจะมีลักษณะที่คนในองค์กรต่างก็ยึดถือค่านิยมที่

แตกต่างกันไปไม่มีความเข้าใจและเช่ือถือร่วมกันในเป้าหมายขององค์กรและแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งส่งผลเสียต่อองค์กรในการบรรลุเป้าหมาย 

     Robbins (2003, pp. 524 - 525) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ

วัฒนธรรมในองค์การ ดังนี้  

      1) เพื่อวางขอบเขตของบทบาทซึ่งบทบาทนั้นสรา้งความ

แตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับองค์การหนึ่ง  

      2) เพื่อสร้างความรูส้ึกที่บ่งชีค้วามเป็นสมาชิกขององค์การ  

      3) วัฒนธรรมองค์การช่วยสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่มีความ

ผูกพันต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสนใจส่วนตัวของแต่ละปัจเจกบุคคล  

      4) วัฒนธรรมองค์การช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบสังคม 

วัฒนธรรมเปรียบเสมอืนกาวที่เช่ือมติดบุคคลในองค์การเข้าด้วยกัน โดยมีมาตรฐานที่

เหมาะสมสำหรับบุคลากร ควรจะพูดอย่างไรและควรจะทำอย่างไร  

      5) วัฒนธรรมองค์การเปรียบดังกลไกในการควบคุมและ

ความรูส้ึกต่อการกระทำ ซึ่งเป็นแนวทางรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร  

     จากความสำคัญของวัฒนธรรมในองค์การข้างต้น สรุปได้ว่า 

วัฒนธรรมในองค์การ มีความสำคัญต่ออิทธิพลด้านความคิดและพฤติกรรมของคนใน

องค์กรช่วยสร้างความผูกพันของสมาชิกใหม้ีต่อองค์กรอีกด้วย ควบคุมความรูส้ึกต่อการ

กระทำมคีวามยับยั้งช่ังใจในการกระทำในทางกลับกันวัฒนธรรมที่อ่อนแอก็จะทำให้คน 

ในองค์กรต่างก็ยึดถือค่านิยมของตัวเองไม่มีความเข้าใจและเชื่อถือร่วมกันในเป้าหมายของ

องค์กรและแนวทางปฏิบัติซึ่งส่งผลเสียต่อองค์กรในการบรรลุเป้าหมาย 
 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
 

 1. ความหมายของประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 

  มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้อธิบายความหมายของประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   สุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ (2557, หน้า 12) สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหาร 

โรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารอันเนื่องมาจากความร่วมมอื 
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ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูในการผลตินักเรียนให้มีความรู ้ความสามารถพัฒนา 

นักเรียนให้มทีัศนคตใินทางบวกทำให้โรงเรียนสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อม 

และแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้ 

   ปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ (2558, หน้า 33) สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยจะต้องคำนึงถึงบริบทในขณะนัน้ด้วย จึงจะทำให้

การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

   ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, หน้า 18) สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จของสถานศกึษาที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุได้ตาม

เป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยอาศัยความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาศกึษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด 

   วีรยุทธ  เสาแก้ว (2560, หน้า 20) สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการผลตินักเรียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงและ

พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มคีวามสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาภายในโรงเรยีนได้สำเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ  

ครูและบุคลาการมคีวามพึงพอใจในการทำงาน 

   Hoy & Miskel (1991, pp. 373 - 398 อ้างถึงใน วันวิสาข์  หอมขจร, 

2559, หน้า 15) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียน

สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มเีจตคติ

ทางบวก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับได้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดีหรอืความพึงพอใจในการทำงานของครูหรือขวัญของสมาชิก

โรงเรียนดี 

   Madaus, Scriven & Stufflebeam (1980, อ้างถึงใน ยุวดี  ประทุม, 

2559, หน้า 75) กล่าวว่า ประสิทธิผลของกลุ่มเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผล

ของงาน ดังนั้น การจะประเมินว่าโรงเรียนใดประสบความสำเร็จหรือไม่จึงควรเปรียบเทียบ

ระหว่างวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกับผลการดำเนินงาน 
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  จากความหมายของประสิทธิผลข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จของสถานศกึษาที่มาจากความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครูที่

เกิดจากการวางแผนในงาน การดำเนินงานและการตดิตามประเมินผลของฝ่ายงานต่าง ๆ 

ภายในโรงเรยีน ซึ่งเห็นได้จากคุณภาพของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 

 2. ความสำคัญของประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 

  ความสำคัญของประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน มีนักวิจัยและนักการศกึษา

ได้อธิบายความหมายของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   กรชนก  แย้มอุทัย (2559, หน้า 19 - 20) ได้สรุปว่า ประสิทธิผลมี

ความสําคัญต่อองค์การหรือหน่วยงาน เพราะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จขององค์การหากการ

ดําเนนิงานขององค์การไม่มีประสิทธิภาพก็ยากที่องค์การจะตั้งอยู่ได้ ดังนัน้ ประสิทธิผล 

เป็นการทําให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายองค์การและประสิทธิภาพเป็นการทําให้ 

ผูป้ฏิบัตงิานเกิดความพึงพอใจและร่วมมอืกันปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่ตอ้งการจงึมี

ความสัมพันธ์กันทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายภายในเงื่อนไขที่มกีารใชท้รัพยากรใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึงประสทิธิผลและประสิทธิภาพจึงเป็นที่พึงปรารถนาของทุก

องค์การ ประสิทธิผลของบุคคล คอื ลักษณะของบุคคลที่มคีวามสามารถปฏิบัติงานใด ๆ 

หรอืปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลสําเร็จทําให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตาม

วัตถุประสงค์ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมคีุณค่าเหมาะสมดี

กับงานตรงกับความคาดหวังและความตอ้งการของหมู่คณะ สังคมและผู้จะนําผลนั้นไปใช้

เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

   จรยิาภรณ์ พรหมมิ (2559, หน้า 74) ได้สรุปว่า ประสิทธิผลนั้นมี

ความสำคัญเพราะเป็นตัวบ่งช้ีว่าองค์กรนัน้จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรอืไม่ 

การประเมนิผลประสิทธิผลขององค์กรสามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ

เปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการของผูบ้ริหารให้มปีระสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

   ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, หน้า 55) ได้สรุปว่า ประสิทธิผลนั้น 

มีความสำคัญเพราะเป็นตัวชีว้ัดความสำเร็จขององค์กรและความอยู่รอดขององค์กร 

ซึ่งขึน้อยู่กับประสิทธิผลของตัวบุคลากรในองค์กรว่ามีคุณภาพในการดำเนินงานและ

บริหารงานอย่างไร 
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   Hoy & Miskel (2001, pp. 305 - 306) ประสิทธิผลขององค์การมี

ความสำคัญต่อองค์การหรือหน่วยงานมากเพราะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์การใน

การที่จะตัดสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดต่อไปหรอืไม่ คือ การเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ 

  จากความสำคัญของประสิทธิผลขา้งตน้ สรุปได้ว่า ประสทิธิผลจะเป็นตัว

บ่งช้ีผลขององค์กรทิศทางการพัฒนาองค์กรใหป้ระสบผลสำเร็จ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

องค์กรใหม้ีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
 

 3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยยึดหลักแนวคิดตามคู่มือการบริหารโรงเรียนใน

โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิตบิุคคล กระทรวงศกึษาธิการ อันได้แก่ 1) ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 2) ดา้นการบริหารงานงประมาณ 3) ดา้นการบริหารงานบุคคลและ   

4) ด้านการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2556, หนา้ 39 - 113) ดังต่อไปนี ้

   3.1 ด้านงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างดว้ยกัน  คือ 

    3.1.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    3.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

    3.1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

    3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

    3.1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    3.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    3.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

    3.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 

    3.1.9 การนเิทศการศกึษา 

    3.1.10 การแนะแนว 

    3.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    3.1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    3.1.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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    3.1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    3.1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา 

    3.1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

    3.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   จากขอบข่ายงานวิชาการข้างตน้ สรุปได้ว่า ภาระงานสำคัญของการ

บริหารงานวิชาการในสถานศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษา คือ ต้องมกีารกำหนดนโยบาย    

การดำเนินการด้านวิชาการ มกีารชีแ้จงทำความเข้าใจร่วมกันในระดับนโยบายกับผู้สอน

และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน การชี้แนะการอำนวยความสะดวกด้านงบประมาณ  

ด้านบุคลากร การนเิทศ การตดิตามและการประเมินผลงาน เพื่อสรุปรายงานประจำปี  

ภาระงานต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องดำเนินการตามลำดับอย่างต่อเนื่อง 

   จากขอบข่ายด้านงานวิชาการผู้วิจัยได้สรุปเป็นหมวดหมู่งานเป็นงาน

เดียวกันได้ 9 งานหลัก ดังตามตาราง 3 
 

ตาราง 3 ดา้นงานวิชาการ 
 

ด้านงานวิชาการ  

17 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหรอืการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

2. การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

3. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

4. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวาม

เข้มแข็งทางวิชาการ 

1. งานหลักสูตร 1. คุณภาพของหลักสูตร 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ด้านงานวิชาการ  

17 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ 

5. การประสานความร่วมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

6. การส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

  

7. การจัดทำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา 

2. งานแผนงานวิชาการ 2. ความคล่องตัวในการ

ดำเนนิงานตามแผนงาน

วิชาการ 

8. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ้

9. การจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศกึษา 

3. การจัดการเรียน 

การสอน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

4. คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร 

10. การพัฒนาและส่งเสริม 

ให้มแีหล่งเรียนรู้ 

11. การคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

12. การพัฒนาและใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4. การจัดหา   

การพัฒนา การใช้สื่อการ

เรียนรู้และการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษา 

5. ผลของการใช้สื่อและ

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษา 

13. การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 

5. งานทะเบียนวัดผล 

ประเมินผลและ

ดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

6. ผลการดำเนินงานงาน

ทะเบียนวัดผล ประเมินผล

และดำเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ด้านงานวิชาการ  

17 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ 

14. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา 

6. การส่งเสริมการวิจัย

ในชั้นเรียน 

7. ผลการวิจัยในช้ันเรยีน 

15. การนเิทศการศกึษา 7. การนิเทศการสอน 8. ผลการนเิทศการสอน 

16. การแนะแนว 8. การแนะแนว 9. ผลการดำเนินงาน 

แนะแนว 

17. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

9. การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา 

10. ผลของการกำเนิน

งานประกันคุณภาพ

ภายใน 

 

 จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านงานวิชาการ คอื  

1) คุณภาพของหลักสูตร 2) ความคล่องตัวในการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการ  

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

5) ผลของการใชส้ื่อและแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 6) ผลการ

ดำเนนิงานงานทะเบียนวัดผล ประเมนิผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

7) ผลการวิจัยในช้ันเรียน 8) ผลการนิเทศการสอน 9) ผลการดำเนินงานแนะแนวและ  

10) ผลของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน       

   3.2 ด้านงานงประมาณ มีภาระหนา้ที่ 22 อย่างดว้ยกัน คือ 

    3.2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่

กรณี 

    3.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

    3.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

    3.2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    3.2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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    3.2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

    3.2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ 

    3.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

    3.2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา 

    3.2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    3.2.11 การวางแผนพัสดุ 

    3.2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงนิงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอื

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

    3.2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและ

จัดหาพัสดุ 

    3.2.14 การจัดหาพัสดุ 

    3.2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

    3.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    3.2.17 การเบิกเงินจากคลัง 

    3.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

    3.2.19 การนำเงินส่งคลัง 

    3.2.20 การจัดทำบัญชกีารเงิน 

    3.2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงนิ 

    3.2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   จากขอบข่ายงานการบริหารงานงบประมาณข้างตน้ สรุปได้ว่า ภาระงาน

สำคัญของการบริหารงานงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึด

หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เพื่อใหม้ีการ

ใช้งบประมาณเกิดคุณค่าต่อหน่วยงาน ต่อผลผลิตของสถานศกึษาซึ่งก็คือตัวผูเ้รียนทำให้

สถานศกึษาบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

     จากขอบข่ายงานด้านงานงบประมาณ ผู้วจิัยได้สรุปเป็นหมวดหมู่งาน 

เป็นงานเดียวกันได้ 5 งานหลัก ดังตามตาราง 4 
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ตาราง 4 ดา้นงานงบประมาณ 

ด้านงานงบประมาณ  

22 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานงบประมาณ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

1. การจัดทำแผน

งบประมาณและคำขอตั้ง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติ

การใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน

โดยตรง 

3. การอนุมัตกิารใช้จ่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. การขอโอนและการขอ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5. การวางแผนพัสดุ 

1. งานแผนงานงบประมาณ 1. มแีผนปฏิบัติการ

ประจำปีและแผนรายสามปี 

2. มีการรายงานผล SAR 

ของสถานศกึษา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ด้านงานงบประมาณ  

22 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานงบประมาณ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

6. การเบิกเงินจากคลัง 

7. การรับเงนิ การเก็บ

รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

8. การนำเงินส่งคลัง 

9. การจัดทำบัญชกีารเงิน 

10. การจัดทำรายงาน

ทางการเงินและงบการเงิน 

11. การจัดทำหรอืจัดหา

แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรายงาน 

2. งานการเงินและการ

บัญช ี

3. ผลการดำเนินงาน

การเงนิและบัญชถีูกต้อง

ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

12. การกำหนดรูปแบบ

รายการ หรอืคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ์หรอื

สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงนิ

งบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ

หรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์ 4. ผลการดำเนินงานพัสดุ

และสินทรัพย์อย่างถูกต้อง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ด้านงานงบประมาณ  

22 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานงบประมาณ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

13. การพัฒนาระบบข้อมูล

และสารสนเทศเพื่อการ

จัดทำและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 

15. การควบคุมดูแล 

บำรุงรักษาและจำหน่าย

พัสดุ 

  

16. การรายงานผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

17. การตรวจสอบติดตาม

และรายงานการใช้

งบประมาณ 

18. การตรวจสอบติดตาม

และรายงานการใช้ผลผลติ

จากงบประมาณ 

19. การปฏิบัติงานอื่นใด

ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา 

4. งานควบคุมภายใน 5. ผลการดำเนินงาน

ควบคุมภายในสถานศกึษา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ด้านงานงบประมาณ  

22 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านงานงบประมาณ 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

20. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

21. การจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สิน 

22. การระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อ

การศกึษา 

5. งานระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา 

6. ผลการพัฒนาจากการ

ระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านงานงบประมาณ คอื 

1) มแีผนปฏิบัติการประจำปี และแผนรายสามปี 2) มกีารรายงานผล SAR ของสถานศกึษา 

3) ผลการดำเนินงานการเงินและบัญชถีูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 4) ผลการ

ดำเนนิงานพัสดุและสนิทรัพย์อย่างถูกต้อง 5) ผลการดำเนินงานควบคุมภายในสถานศกึษา 

และ 6) ผลการพัฒนาจากการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   3.3 ด้านบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างดว้ยกัน คือ 

    3.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 

    3.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

    3.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

    3.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

    3.3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

    3.3.6 การลาทุกประเภท 

    3.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    3.3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

    3.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
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    3.3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

    3.3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

    3.3.12 การออกจากราชการ 

    3.3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

    3.3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    3.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    3.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

    3.3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    3.3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    3.3.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

    3.3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

   จากขอบข่ายการบริหารงานบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า ภาระงานสำคัญ

ของการบริหารงานบุคลากรเป็นการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาและธํารงรักษา

บุคลากร การรักษาระเบียบวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้

บุคลากรในสถานศกึษาปฏิบัติงานตามระเบียบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่เสมอ 

    จากขอบข่ายงานด้านบริหารงานบุคคล ผูว้ิจัยได้สรุปเป็นหมวดหมู่งาน   

เป็นงานเดียวกันได้ 4 งานหลัก ดังตามตาราง 5 
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ตาราง 5 ดา้นบริหารงานบุคคล 

ด้านบริหารงานบุคคล  

20 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานบุคคล 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

2. การจัดสรรอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง 

4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้

สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

5. การจัดระบบและการ

จัดทำทะเบียนประวัติ 

1. งานจัดบุคคลเข้าทำงาน 1. ประสทิธิผลของงานจาก

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

6. การจัดทำบัญชรีายชื่อ

และให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

7. การส่งเสริมการประเมิน

วิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

8. การส่งเสริมและยกย่อง

เชดิชูเกียรติ 

2. งานพัฒนาและธำรง

รักษาบุคลากร 

2. ผลการพัฒนาและ

ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ด้านบริหารงานบุคคล  

20 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานบุคคล 

9. การส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

10. การส่งเสริมวินัย 

คุณธรรมและจรยิธรรม

สำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

11. การรเิริ่มส่งเสริมการ

ขอรับใบอนุญาต 

12. การพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา  

  

13. การดำเนินการทางวนิัย

และการลงโทษ 

14. การสั่งพักราชการและ

การสั่งใหอ้อกจากราชการ 

ไว้ก่อน 

15. การรายงานการ

ดำเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ 

3. งานวินัย และการรักษา

ระเบียบวินัย 

3. ผลของการปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยของทาง

ราชการ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ด้านบริหารงานบุคคล  

20 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานบุคคล 

16. การอุทธรณ์และการ

ร้องทุกข์ 

17. การออกจากราชการ 

18. การดำเนินการที่

เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  

19. การดำเนินการเกี่ยวกับ

การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

20. การลาทุกประเภท 

4. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

  จากตาราง 4 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานบุคคล  

คือ 1) ประสทิธิผลของงานจากการจัดบุคคลเข้าทำงาน 2) ผลการพัฒนาและส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 3) ผลของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและ  

4) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   3.4 ด้านบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างดว้ยกัน คือ 

    3.4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

    3.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

    3.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

    3.4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

    3.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

    3.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    3.4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    3.4.8 การดำเนินงานธุรการ 

    3.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

    3.4.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 
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    3.4.11 การรับนักเรียน 

    3.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบรวมหรอืเลิก

สถานศกึษา 

    3.4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

    3.4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    3.4.15 การทัศนศึกษา 

    3.4.16 งานกิจการนักเรียน 

    3.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

    3.4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

    3.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    3.4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

    3.4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียนการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คำนึงถึงหลักการ

ดังต่อไปนี ้

     3.4.21.1 ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ที่ของ

คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษาที่จะ

สามารถรับผดิชอบดำเนินการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.4.21.2 ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรอื

มตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะกระจายอำนาจ 

     3.4.21.3 ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้าน

การศกึษา 

     3.4.21.4 ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการ

จัดการศึกษา 

     3.4.21.5 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียใน

พืน้ที่ 
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     3.4.21.6 มุ่งให้เกิดผลสำเร็จแก่สถานศกึษา โดยเน้นการกระจาย

อำนาจให้แก่สถานศกึษาให้มากที่สุดเพื่อให้สถานศกึษานั้นมีความเข้มแข็งและความ

คล่องตัว 

     3.4.21.7 เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศกึษา 

     3.4.21.8 เพื่อให้ผูม้ีหน้าที่รับผดิชอบในการดำเนินการเป็น 

ผูต้ัดสินใจในเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง 

    จากขอบข่ายงานบริหารงานทั่วไปข้างตน้ สรุปได้ว่า ภาระงานสำคัญ

ของการบริหารงานทั่วไปเป็นงานเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารสถานศกึษาให้การ

บริหารอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศกึษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

     จากขอบข่ายงานด้านบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยได้สรุปเป็นหมวดหมู่งาน 

เป็นงานเดียวกันได้ 6 งานหลัก ดังตามตาราง 6 

 

ตาราง 6 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

21 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

1. การเสนอความเห็น

เกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้  

ยุบรวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศกึษา 

3. การประสานการจัด

การศกึษาในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศัย 

1. งานแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

1. ผลของการดำเนินงาน

ตามแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

21 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

4. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานการจัด

การศกึษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศกึษา 

5. แนวทางการจัดกิจกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการลงโทษนักเรียนการ

กระจายอำนาจการบริหาร

และการจัดการศกึษา 

6. งานกิจการนักเรียน 

7. การทัศนศกึษา 

8. การจัดทำสำมะโน

ผูเ้รียน 

9. การรับนักเรียน 

2. งานกิจการนักเรียน 2. ผลการดำเนินงาน

กิจการนักเรียน 

10. การดำเนินงานธุรการ 

11. การวางแผนการ

บริหารงานการศกึษา 

12. งานวิจัยเพื่อพัฒนา

นโยบายและแผน 

13. การจัดระบบการ

บริหารและพัฒนาองค์กร 

14. การพัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

21 งาน 

สรุปรวมงาน 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ประสิทธิผล 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

15. งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา 

16. การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3. งานสารสนเทศ (IT) 3. ผลการดำเนินงานและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศกึษา 

17. การดูแลอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 

4. งานอาคารสถานที่ 4. ผลการดำเนินงานอาคาร

สถานที่ 

18. การประชาสัมพันธ์งาน

การศกึษา 

5. งานประชาสัมพันธ์ 5. ผลการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของสถานศกึษา 

19. งานประสานราชการ

กับส่วนภูมภิาคและส่วน

ท้องถิ่น  

20. การรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

21. การประสานงานและ

พัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

6. งานสัมพันธ์ชุมชน 6. มเีครือข่ายพัฒนา

การศกึษา 

7. มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเป็นเอกสาร   

 

 จากตาราง 6 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป  

คือ 1) ผลของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 2) ผลการดำเนินงานกิจการ

นักเรียน 3) ผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา  

4) ผลการดำเนินงานอาคารสถานที่ 5) ผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา  

6) มเีครือข่ายพัฒนาการศกึษาและ 7) มกีารรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเอกสาร   

  จากแนวคิดตามคู่มอืการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร

รูปแบบนิตบิุคคล กระทรวงศกึษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39 - 113) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน คือ งานทั้ง 4 ฝ่ายของสถานศกึษา ดังภาพประกอบ 3   
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ภาพประกอบ 3 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน 
 

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1      

          

 1. ประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว  

อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร เป็นที่ตั้งศูนย์

ราชการ ศูนย์กลางทางการศกึษา ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

มีชนเผ่าพืน้เมืองเดิม ประกอบด้วย เผ่าภูไท ย้อ กระเลิง โส้ ไทยลาว และโย้ย ภูมิประเทศ 

และภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การทำนา  

มีหนองหารเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มเีนือ้ที่ประมาณ 77,016 ไร่  
 

 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

  2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “สรา้งคุณภาพผูเ้รียน สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน” 

  2.2 พันธกิจ (Mission) 

   2.2.1 จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   2.2.2 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดย

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน

ศตวรรษที่ 21 

1. ด้านงานวิชาการ 

2. ด้านงานงบประมาณ 

3. ด้านบริหารงานบุคคล 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 
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   2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมอือาชีพ 

   2.2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรยีนทุกคน

ได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

   2.2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) 

   2.2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

  2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

   2.3.1 ผู้เรยีนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดรเิริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม       

มีความรู้ มทีักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย         

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อเป็นพลเมอืงและพลโลกที่ดี 

   2.3.2 ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม

ผูด้้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

และมีคุณภาพ พรอ้มก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.3.3 ครู เป็นผู้เรยีนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำทาง

วิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

   2.3.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชงิกลยุทธ์

และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มสีำนึกความรับผดิชอบ (Accountability) และการ

บริหารแบบร่วมมอื 

   2.3.5 สถานศึกษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ 

ร่วมมือกับชุมชนภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อม

ในโรงเรยีนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรยีนนวัตกรรม 

   2.3.6 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ  

เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใชข้้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ 

ขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

   2.3.7 สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย           

กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิงบูรณาการ         
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มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล และการรายงานผล

อย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

 3. จุดเน้นและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

   3.1 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ

ของชาติ 

    3.1.1 ผู้เรยีนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    3.1.2 ผู้เรยีนทุกคนมทีัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มหีลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมอืงดขีองชาติ มีคุณธรรมจรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม

อารี มีวินัยและรักษาศลีธรรม 

    3.1.3 ผู้เรยีนทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ

รุนแรง การคุกคามในชวีิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ

ต่าง ๆ เป็นต้น 

   3.2 นโยบายที่ 2 ดา้นการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

    3.2.1 ผู้เรยีนทุกระดับใหม้ีความเป็นเลิศมีทักษะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษที่ 21 

    3.2.2 ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสู่

การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

    3.2.3 ผู้เรยีนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

   3.3 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

    3.3.1 หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน         

มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

    3.3.2 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมี

ทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มคีวามยืดหยุ่น
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ทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึง

การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวติที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

    3.3.3 ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรูแ้ละทักษะนำไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 

    3.3.4 ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและ 

การมงีานทำมทีักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

    3.3.5 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ

ตนเองให้มสีุขภาวะที่ดสีามารถดำรงชีวติอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจติใจ 

    3.3.6 ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผูใ้ห้

คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รอืผูอ้ำนวยการการเรียนรู้ 

    3.3.7 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอน และเป็น

แบบอย่างดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

   3.4 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

    3.4.1 สถานศกึษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

    3.4.2 สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

    3.4.3 สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

    3.4.4 งบประมาณ และทรัพยากรทางการศกึษามีเพียงพอและ

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่

ภูมศิาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตัง้ของสถานศกึษา 

    3.4.5 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้่าย และงบลงทุนแก่สถานศกึษา

อย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.4.6 นำเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมอืให้

ผูเ้รียนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการด้านการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.4.7 พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรา้ง

หลักประกันสิทธิการได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพของประชาชน 

   3.5 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    3.5.1 สถานศกึษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้าง

จติสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.5.2 สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ

การเก็บข้อมูลดา้นความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 

    3.5.3 สถานศกึษามีการจัดทำนโยบายจัดซือ้จัดจ้างที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

    3.5.4 สถานศกึษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวติ

ของผลิตภัณฑ์ การผลติและบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่

ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

    3.5.5 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด    

มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพือ่ให้มี

บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรอืสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน 

    3.5.6 สถานศกึษาในสำนักงานเขตการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร         

เขต 1 จาก 175 โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรูแ้ละสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.5.7 สถานศกึษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 

จำนวน 175 โรงเรียน 

    3.5.8 มสีถานศกึษานวัตกรรมตน้แบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้         

ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    3.5.9 สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มกีารทำนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   3.6 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศกึษา 

    3.6.1 สถานศกึษาหรอืกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการ

บริหารและจัดการศกึษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทั่วไป 

    3.6.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและหน่วยงานในสังกัดต้องปรับ 

เปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
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โลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตามเพื่อให้ 

สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    3.6.3 หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

    3.6.4 หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการและการวิธีงบประมาณ 

ด้านการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศกึษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน 

    3.6.5 หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิทิัล 

(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2563) 

 จากบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1        

สรุปได้ว่าจุดเน้นและนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสถานศกึษาในสังกัด ดังนี้  

การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศกึษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

   สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยขอเสนอ

งานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ดังต่อไปนี ้       

    สุชาดา  ถาวรชาติ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า 1) ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ
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บริหารงานวิชาการในสถานศกึษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (0.40 – 

0.88) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศกึษาโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มปีัจจัยที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและปัจจัยด้านอาคารสถานที่อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .71 

    ศศวิิมล พันชัย (2559, หน้า 93 - 94) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี พบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหาร

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงกับการ

ดำเนนิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี 3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการสร้างสมการ

พยากรณ์การดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยใช้ปัจจัยทางการบริหารเป็นตัวพยากรณ์ 

พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้าน

งบประมาณ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .933  

มีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 87.10                 

    กันตพัฒน์  มณฑา (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการศกึษาของโรงเรียนได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก 

ตัวแปรด้านครู รองลงมาคือ ดา้นการบริหารการศกึษา ดา้นผู้บริหารวิจัย 

ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมอืของชุมชน โดยมีอิทธิพลทางบวกและโมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถอธิบายคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครได้ ผลการวิจัยได้รับการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ดา้นความเป็นไปได้และ

ด้านความเป็นประโยชน์ที่ระดับมากทั้งสองด้าน   
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    จามร จังหวัดกลาง (2561, หน้า 39) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า 1) ระดับการปฏิบัติ

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2 ด้าน คอื ด้านบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ  

ด้านองค์การและด้านทรัพยากร 2) ปัจจัยทางการบริหารมคีวามสัมพันธ์กับการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงของนักเรียนกันในทางบวก (r = .227) ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิต ิ.01 จำนวน 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ และ 3) จากการวิเคราะห์

ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา เขต 5 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 สามารถพยากรณ์การมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครราชสีมา เขต 5 ได้รอ้ยละ 3.4 ปัจจัยที่พยากรณ์การมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ  

    เค้ก อ่อนพุ่ม (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานบุคคล 

ของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศกึษา  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารมี

ความสัมพันธ์ทางบวกต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศกึษา อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศกึษา

โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน พบว่าดา้นนโยบายและการปฏิบัติ 

ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้านงบประมาณ ด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหาร  

ด้านเทคโนโลยี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

สะสมเท่ากับ .59  

   จาการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหาร พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งผูบ้ริหารตอ้งอาศัยปัจจัยในการ

บริหารหลายด้านเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน อันประกอบด้วยความสามารถในการ 
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บริหารของผู้บริหาร ความสามารถของครูผูส้อน งบประมาณที่ใชใ้นการบริหาร สื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา อาคารสถานที่ การร่วมมอืจากทุกภาคส่วน  

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

   สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยขอ

เสนองานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ดังต่อไปนี ้             

    วีรยุทธ เสาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาแรงจูงใจ 

ในการทำงานของครู และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา แรงจูงใจใน

การทำงานของครูและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา แรงจูงใจในการทำงานของครูและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก ระดับปานกลางถึงระดับ

ค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    คณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์ (2560, หนา้ 48) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในระดับปานกลางส่วนสภาพพึงประสงค์

อยู่ในระดับมากโดยสภาพพึงประสงค์แต่ละด้าน เรียงจากลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ดา้นการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการ

มีส่วนร่วมตามลำดับ 2) ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยีนที่มีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผูเ้รียนใหไ้ด้

ตามมาตรฐานการศกึษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ

พัฒนา  

    วันวิสาข ์ หอมขจร (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่ง

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในกลุ่มศขีรภูมิ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า 1) ประสทิธิผลของโรงเรียนในกลุ่มศขีรภูม ิ3 สังกัด
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาและปัจจัยด้าน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาและปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษาและปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) การสร้างบารมี (X11) 

การสรา้งแรงบรรดาลใจ (X12) ความตอ้งการในการดำรงชีวติ (X21) และความต้องการ

ความก้าวหน้า (X23) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 59.20  

   จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กันทางบวก ดา้นการสร้าง

บารม ีการสร้างแรงบันดาลใจ ความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานด้านวิชาชีพ มาตรฐาน

ด้านผู้เรยีน  

  1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

   สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ดังต่อไปนี ้      

    ยวุดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหาร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการ

บริหารสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อ้ยละ 62.20   
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    สรคุปต์ บุญเกษม (2560, หนา้ 217) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ

บริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ระดับศักยภาพการบริหารจัดการ

และระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ปัจจัยศักยภาพการ

บริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจังหวัดนครสวรรค์ มจีำนวน 3 ปัจจัย คอื ปัจจัยการบริหาร

จัดการด้านงาน ด้านคนและด้านเทคโนโลยี ทั้งสามปัจจัยสามารถร่วมกันอธิบายความ 

ผันแปรของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 69.0  

    ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) ประสทิธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารมี

ความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปัจจัยด้าน

นโยบายและการปฏิบัติ ดา้นลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะบุคคลและด้านลักษณะ

องค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 76.70 

    สุนิสา  ภู่เงิน (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามลำดับ 2) ประสทิธิผลของ

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาโรงเรียน ดา้นความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหม้ีทัศนคติทางบวกและด้าน
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ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามลำดับ 3) ปัจจัยการ

บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมากอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย

บรรยากาศองค์การ ปัจจัยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอำนาจ

พยากรณ์ร้อยละ 77.20 

    ณัฐศักดิ์  ศิริสมบูรณ์เวช (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า 1) ประสทิธิผลของโรงเรียน ปัจจัยภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัยบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 2) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการมสี่วนร่วมของชุมชนและปัจจัย

บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

ยกเว้น ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X24) อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) ปัจจัยการมสี่วนร่วมของชุมชน ดา้นการมสี่วนร่วมในการ

ปฏิบัติการ (X22) และด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ (X23) และปัจจัยบรรยากาศ

องคก์ารของโรงเรียน ด้านโครงสรา้งองค์การ (X32) และด้านความอบอุ่นและการใหก้าร

สนับสนุน (X34) ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยมีอำนาจพนากรณ์ร้อ้ยละ 62.80  

    พรรณวดี  ปามุทา (2561, หน้า 146) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย มดีังนี้ 1) ระดับความสำเร็จใน

การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดย

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีระดับความสำเร็จสูงสุดและหมวดการวัด การวิเคราะห์และ

การจัดการความรู้มีระดับความสำเร็จต่ำสุด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
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จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศกึษา มี 4 ปัจจัย คือ สภาพแวดล้อม

ภายนอกลักษณะผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายและการปฏิบัติและเป้าหมายจำแนกเป็นปัจจัย

ภายนอกที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุด คือ สภาพแวดล้อม

ภายนอก ส่วนปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุดคือ 

นโยบายและการปฏิบัติ โดยปัจจัยสามารถอธิบายความสำเร็จในการบริหารจัดการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 73.30  

    ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก 

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มกีารปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้าน

การมสี่วนร่วมของชุมชน 2) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมกีาร

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มกีารปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 3) ปัจจัยบริหาร ได้แก่ ดา้นโครงสร้างองค์กร (X5) 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (X6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X2) และด้านวัฒนธรรม

องค์กร (X4) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 65.8 

    ปัทมา  เนตรทอง (2563, หน้า 163) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ

บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนในอำเภอวิเชยีรบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า 1) การบริหาร

สถานศกึษาในอำเภอวิเชยีรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์  

เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารวิชาการและด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำสุด  

คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอวิเชียรบุร ีสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นคุณภาพ

ผูเ้รียน 3) ปัจจัยการบริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนใน

อำเภอวิเชยีรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
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ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรได้ทั้ง 3 ด้าน 

คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 76.40  

   จาการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เกิดจากผู้บริหาร

สามารถใช้ความสามารถทางการบริหารสถานศกึษาได้ดี คือ ความสัมพันธ์กับชุมชน 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านโครงสร้างการบริหารวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านนโยบายและการปฏิบัติ 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วจิัยขอเสนองานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน 

ดังต่อไปนี ้ 

   Hettiarachchi, S. (2015, pp. 1 - 11) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของครู

สอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีนของรัฐศรีลังกา พบว่า นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการ

สอนกับครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่มชืี่อเสียงในศรีลังกา แรงจูงใจหลักสำหรับครูที่เป็น

ตัวกระตุ้น ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรยีน ความไม่มี

ประสิทธิภาพของการรับเข้าโรงเรียนและสำนักงานเขตการศกึษา ความยากลำบากในการ

ย้ายของครู ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษกับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผลการศกึษา

โดยรวมชี้ให้เห็นว่าการลดบทบาทของครูเป็นประเด็นสำคัญในโรงเรียน ซึ่งต้องการความ

ช่วยเหลอืจากผู้นำนโยบายการศกึษาของประเทศ 

   Salifu, I., & Agbenyega, J. S. (2016, pp. 58 - 74) ได้ทำการวิจัยเรื่อง   

แรงจูงใจของครู : ประเด็นที่ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ พบว่า มีปัจจัยหลัก 2 ประการ 

ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของครู ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ประเภทของรางวัล ปัจจัยภายใน

ได้แก่ ความรัก ความปรารถนาที่จะทำงานกับเด็ก ๆ แม้ว่าปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น 

ค่าตอบแทนที่สูงขึน้และสภาพการทำงานที่ดี มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจมากที่สุด  
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ความพยายามที่จะปรับปรุงงานของครู เช่น การปรับปรุงสื่อการสอนหรอืการฝึกอบรมใน

การให้บริการ 

   Boberg, J. E., Bourgeois, S. J., & Bryant, D. (2016, Abstract) ได้ทำ

การวิจัยเรื่อง ผลของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ วารสารการ

บริหารการศกึษา พบว่า “ความเป็นผู้นำการเรียนรู”้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรยีนการ

สอนสามารถเพิ่มผลกระทบของผู้นำต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการศกึษาพบว่า การ

มีส่วนร่วมของนักเรียนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนใน

การปรับปรุงโรงเรยีน ในขณะที่ประสทิธิภาพโดยรวมของความเป็นผูน้ำที่มตี่อความสำเร็จ 

แต่การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ของนักเรียนก็มีส่วนช่วยใหค้ณิตศาสตร์บรรลุผลทำใหก้าร

วิจัยก้าวหน้าไปสู่กระบวนการที่มีอทิธิพลซึ่งกันและกันชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ซึ่งกันนำไปสู่ภาวะผู้นำของครู และนักเรียน    

   Berkovich, I., & Eyal, O. (2017, pp. 316 - 335) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

พฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในการส่งเสริมพฤติกรรมทางอารมณ์ของครู

ในที่ทำงาน : การศกึษาในโรงเรยีนประถมของอสิราเอล แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการแสดงอารมณ์ของครูรวมถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้บริหารและพฤติกรรมการ

เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การศกึษา พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารมีผล

ทางออ้มต่อการแสดงอารมณ์ของครูผ่านพฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

ผลลัพธ์ดังกล่าวให้การสนับสนุนเชงิประจักษ์ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มกีารกล่าวถึงผลกระทบทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของการศกึษา 

  จาการศกึษาเอกสารและงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน พบว่าแรงจูงใจในการกระตุ้นการทำงาน

ของครูจากผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ภาวะผูน้ำทางวิชาการ ความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารและคามสัมพันธ์ที่ดใีนองค์กรมีผลต่อประสิทธิผลของงาน   

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำให้ผู้วจิัยทราบว่าระดับปัจจัยการบริหารจากนักวิจัยส่วนมากพบว่า ระดับปัจจัยโดยรวม 

อยู่ในระดับมากและระดับประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งระดับปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรยีนทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดย

ผูบ้ริหารตอ้งอาศัยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการพัฒนา การมสี่วนร่วมของชุมชน วัฒนธรรม
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องค์การและมีการกำหนดโครงสรา้งขององค์การ ผ่านกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน

อย่างเป็นขั้นตอนโดยส่งผลประสิทธิผลในงานหลักของสถานศกึษา คือ งาน 4 งาน  

ตามโครงสร้างการกระจายอำนาจในสถานศกึษา ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ  

ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคลและด้านบริหารงานทั่วไปและในการวิจัย

ในครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนดขอบข่ายปัจจัยการบริหาร มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 5) งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 6) การมสี่วนร่วมของชุมชนและ 

7) วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน

งานวิชาการ 2) ด้านงานงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคลและ 4) ด้านบริหารงานทั่วไป 
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บทที่  3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นการวิจัยเชิง

สหสัมพันธ์ (Correlation Research) ซึ่งผูว้ิจยัได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

    2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    2.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล   

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

     1. คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ   

     2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

     3. การวิเคราะห์ขอ้มูล  
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ตอนที่ 1 ปัจจัยการบรหิารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

   ประชากรที่ใชใ้นวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน         

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564  

จำนวน 2,850 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 175 คน และครูผูส้อน จำนวน  

2,675 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1, 2563, หน้า 4)  
 

ตาราง  7  จำนวนโรงเรียนจำแนกตาม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน 

  ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

อำเภอ เล็ก กลาง ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

รวมทั้งหมด 

เมืองสกลนคร 33 30 8 71 

กุสุมาลย์ 10 13 3 26 

เต่างอย 2 5 3 10 

โคกศรีสุพรรณ 8 9 1 18 

โพนนาแก้ว 5 13 2 20 

ภูพาน 3 11 2 16 

กุดบาก 4 8 2 14 

รวม 65 89 21 175 
 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา

2564 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
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Morgan, 1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 341 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน จำแนกเป็น

กลุ่มผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน และครูผูส้อน จำนวน 274 คน จากโรงเรียน 68  

โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49) 

    1.2.1 แบ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 8 
 

ตาราง  8  จำนวนประชากรตามขนาดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 

ขนาดของโรงเรียน 
จำนวนโรงเรียนในสังกัด 

แยกตามขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 65 

โรงเรียนขนาดกลาง 89 

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 21 

รวม 175 

 

    1.2.2 กำหนดหน่วยการสุ่มโรงเรยีนของเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใช้วิธิีเลือกแบบเจาะจงของโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ

ทั้งหมดและสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบใส่คืนของโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดเล็ก ได้จำนวนโรงเรียนแบ่งตามลักษณะขนาดโรงเรียน ดังนี้         

     1.2.2.1 โรงเรียนโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 65 โรงเรียน เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 20 โรงเรียน คดิเป็นรอ้ยละ 30                                

     1.2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 89 โรงเรียน เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 27 โรงเรียน คดิเป็นรอ้ยละ 30 

     1.2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 21 โรงเรียน               

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนื่องจากมีจำนวนน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 100  

    1.2.3 กำหนดผูบ้ริหารตามกลุ่มตัวอย่างลักษณะขนาดโรงเรียน      

ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน ดังนี้ 
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     1.2.3.1 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก ใช้วิธีการสุ่ม

แบบง่ายด้วยวิธีการจักฉลากแบบใส่คืนใชเ้กณฑ์รอ้ยละ 30 จาก 65 โรงเรียน ได้กลุ่ม

ตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน         

     1.2.3.2 โรงเรยีนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ใช้วธิีการ

สุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจักฉลากแบบใส่คืนใชเ้กณฑ์รอ้ยละ 30 จาก 89 โรงเรียน ได้กลุ่ม

ตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิน้ 27 คน         

     1.2.3.3 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ           

ใช้วธิีการสุ่มแบบเจาะจงใช้เกณฑ์ร้อยละ 100 จาก 21 โรงเรยีน ได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหาร

สถานศกึษา จำนวน 21 คน       

     1.2.3.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารใช้การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

    1.2.4 กำหนดครูผู้สอนตามกลุ่มตัวอย่างลักษณะขนาดโรงเรียน      

ได้กลุ่มตัวอย่างครูผูส้อน จำนวน 274 คน ดังนี้    

     1.2.4.1 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 20          

โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยเป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่สุ่มผู้บริหาร

สถานศกึษา  

     1.2.4.2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 27 

โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน โดยเป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่สุ่มผู้บริหาร

สถานศกึษา 

     1.2.4.3 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

จำนวน 21 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน โดยเป็นโรงเรียนเดียวกันกับทีสุ่่ม

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

     1.2.4.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างครูผูส้อนแต่ละโรงเรียนใชก้ารสุ่ม

แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบใส่คืน 

    1.2.5 ดังนั้นได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน 

และกลุ่มตัวอย่างครูผูส้อน จำนวน 274 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342 คน 
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ตาราง  9  จำนวนประชากรและตัวอย่าง ผูบ้ริหารและครูผู้สอนจำแนกตามขนาดของ 

 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

 

อำเภอ 

 

จำนวนโรงเรียน

ประชากร 

(โรงเรียน) 

จำนวนโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

จำนวนโรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
เล

็ก 

กล
าง

 

ให
ญ

่/ให
ญ

่พิเ
ศษ

 

รว
ม 

เล
็ก 

กล
าง

 

ให
ญ

่/ให
ญ

่พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
สถ

าน
ศกึ

ษา
 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. เมืองสกลนคร 33 30  8 71 10 9 8 27 27 104 131 

2. กุสุมาลย์ 10 13 3 26 3 4 3 10 10 40 50 

3. เต่างอย 2 5 3 10 1 2 3 6 6 28 34 

4. โคกศรี

สุพรรณ 

8 9 1 18 2 

 

3 

 

1 

 

6 

 

6 

 

22 

 

28 

 

5. โพนนาแก้ว 5 13 2 20 2 4 2 8 8 32 40 

6. ภูพาน 3 11 2 16 1 3 2 6 6 26 32 

7. กุดบาก 4 8 2 14 1 2 2 5 5 22 27 

รวม 65 89 21 175 20 27 21 67 68 274 342 

 

ตาราง 10  กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอ และขนาดของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน

แยกตามอำเภอ 
รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

ขนาดเล็ก 

(เมืองสกลนคร) 

1. บ้านหนองสระ 1 2 3 

2. บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 1 2 3 

3. บ้านนากับแก้ 1 2 3 

4. ผักแผวบำรุงวิทยา 1 2 3 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขนาดของโรงเรียน

แยกตามอำเภอ 
รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

 5. ห้วยทรายวิทยา 1 2 3 

6. ชุมชนเชยีงเครือราษฎร์

รังสรรค์ 
1 2 3 

7. บ้านพะโค 1 2 3 

8. บ้านโพนยางคำ กรป.กลาง

พัฒนา 
1 2 3 

9. บ้านท่าม่วง 1 2 3 

10. บ้านดงขวาง 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(เมืองสกลนคร) 

11. บ้านกกส้มโฮง 1 4 5 

12. บ้านม่วงลายราษฎร์ 

ผดุงศลิป์ 
1 4 5 

13. บ้านหนองศาลาราษฎร์

บำรุง 
1 4 5 

14. บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1 4 5 

15. บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1 4 5 

16. บ้านป่าหว้าน 1 4 5 

17. ทุ่งมนพิทยาคาร 1 4 5 

18. งิว้ด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 1 4 5 

19. บ้านโคกสูง  

(สหราษฎร์บำรุง) 
1 4 5 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

(เมืองสกลนคร) 

20. ท่าแร่วทิยา 1 6 7 

21. อนุบาลสกลนคร 1 6 7 

22. เชงิชุมราษฎร์นุกูล 1 6 7 

23. บ้านลาดกะเฌอ 

(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 
1 6 7 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขนาดของ

โรงเรียนแยกตาม

อำเภอ 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

 24. เมืองสกลนคร 

(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
1 6 7 

25. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1 6 7 

26. ศรบีุญเรอืงวิทยาคาร 1 6 7 

27. บ้านหนองหอย 1 6 7 

ขนาดเล็ก 

(กุสุมาลย์) 

28. บ้านกุงศรี 1 2 3 

29. บ้านอุ่มจาน 1 2 3 

30. บ้านซ่งเต่า 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(กุสุมาลย์) 

31. บ้านกุดสะกอย 1 4 5 

32. บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 1 4 5 

33. บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1 4 5 

34. ชุมชนบ่อแสนพัน 

มิตรภาพที่ 211 
1 4 5 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

(กุสุมาลย์) 

35. อนุบาลกุสุมาลย์ 1 6 7 

36. นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1 6 7 

37. บ้านโพนแพง เจยีรวนนท์

อุทิศ 5 
1 6 7 

ขนาดเล็ก  

(เต่างอย) 
38. บ้านกวนบุ่น 
 

1 2 3 

ขนาดกลาง 

(เต่างอย) 
40. บ้านหนองบึงทวาย 
 

1 4 5 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

(เต่างอน) 

41. อนุบาลเต่างอย 1 6 7 

42. บ้านนาอ่างม่วงคำ 1 6 7 

43. บ้านดงหลวง 1 6 7 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขนาดของ

โรงเรียนแยกตาม

อำเภอ 

รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

ขนาดเล็ก 

(โคกศรีสุพรรณ) 

44. บ้านลาดค้อ 1 2 3 

45. บ้านนาสีนวล 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(โคกศรีสุพรรณ) 

46. บ้านหนองกอมป่าขาว 1 4 5 

47. บ้านตองโขบ 1 4 5 

48. บ้านไร่นาดี 1 4 5 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

(โคกศรีสุพรรณ) 

49. อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 

1 

 

6 

 

7 

 

ขนาดเล็ก 

(โพนนาแก้ว) 

50. บ้านวังปลาเซือม 1 2 3 

51. โพนบกผดุงศาสตร์ 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(โพนนาแก้ว) 

 

52. นาแก้วพิทยาคม 1 4 5 

53. บ้านป่าผาง 1 4 5 

54. บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1 4 5 

55. บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1 4 5 

ขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

(โพนนาแก้ว) 

56. บ้านกลางนาเดื่อ 1 6 7 

57. หนองผือเทพนิมติ 
 

1 6 7 

ขนาดเล็ก(ภูพาน) 58. บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(ภูพาน) 

59. บ้านโคกภู 1 4 5 

60. บ้านกกปลาซิวนาโด่ 1 4 5 

61. บ้านหลุบเลา 1 4 5 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ (ภูพาน) 

62. เขื่อนนำ้พุง 1 6 7 

63. ชุมชนบ้านสร้างค้อ 1 6 7 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขนาดของโรงเรียน

แยกตามอำเภอ 
รายชื่อโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม

ตัวอย่าง ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

ขนาดเล็ก 

(กุดบาก) 
64. บ้านค้อน้อย 1 2 3 

ขนาดกลาง 

(กุดบาก) 

65. บ้านค้อใหญ่ 1 4 5 

66. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์

วิทยา 
1 4 5 

ขนาดใหญ่/ใหญ่

พิเศษ (กุดบาก) 

67. กุดบากราษฎร์บำรุง 1 6 7 

68. ชุมชนบ้านกุดไห 1 6 7 

รวม 68 274 342 
 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

  2.1 ลักษณะของเครือ่งมอื         

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ใชแ้บบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ       

แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้            

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบ

สอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์

การในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามเป็นแบบมีตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไว้ให้ (forced 

choice) ดังนี้ 

     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

      1.2 ครูผู้สอน 

     2. ขนาดของโรงเรียน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

     3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 
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      3.2 10 - 20 ปี 

      3.3 มากกว่า 20 ปี  

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 7 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด 

ประกอบด้วย 

     1. ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

     2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

          3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

          5. ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

          6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

          7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ            

    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  

น้อยที่สุด ประกอบด้วย 

     1. ด้านงานวิชาการ  

          2. ด้านงานงบประมาณ  

          3. ด้านบริหารงานบุคคล  

          4. ด้านบริหารงานทั่วไป  

    สำหรับแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 และ 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ของไลเคิรท์ (Likert’s rating scale) โดยกำหนดช่วงระดับของคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้  

     ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

     ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ใน

ระดับน้อย ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 



107 

     ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ใน

ระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

     ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ใน

ระดับมาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

     ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

    การแปลความหมายค่าคะแนนของแบบสอบถามปัจจัยการบริหาร

โรงเรียน / ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถแปลความหมายได้ ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, 

หน้า 120 - 127)        

     1.00 – 1.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

     1.51 – 2.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

อยู่ในระดับน้อย  

     2.51 – 3.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

อยู่ในระดับปานกลาง 

     3.51 – 4.50 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

อยู่ในระดับมาก 

     4.51 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยการบริหารโรงเรียน / ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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   2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ         

    การสรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้าง 

เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีดังนี้              

     2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     2.2.2 สร้างแบบสอบถาม และนำร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์

ที่ปรึกษา 

     2.2.3 นำร่างแบบสอบถามที่เสนออาจารย์ที่ปรึกษานำมาแก้ไข

แบบสอบถามให้สมบูรณ์ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง ก่อนให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

     2.2.4 ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมอืตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ 

     2.2.5 นำร่างแบบสอบถามที่สร้าง เสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนื้อหา 

(Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใชภ้าษา (Wording) 

และด้านอื่นของขอ้คำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  

      2.2.5.1 อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมี

ประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑติศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ 

       1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

       2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      2.2.5.2 ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางการศกึษา จำนวน  

1 คน ได้แก่ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

      2.2.5.3 ผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางการบริหาร 
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การศกึษาและมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 1 คน  

ได้แก่ ดร.กษมน มังคละคีรี ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ อำเภอโพนนาแก้ว  

จังหวัดสกลนคร 

      2.2.5.4 ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศกึษา 

จำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.อนุสรา พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรยีนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร    

     2.2.6 นำผลการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC 

(Index of item objective congruence) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.8 - 1 แสดงว่า แบบสอบถาม

ทั้งฉบับมีค่าดัชนสีอดคล้องระหว่างขอ้คำถามกับวัตถุประสงค์หรอืเนือ้หาอยู่ในระดับดี  

ผลปรากฏดังตาราง 47 - 49 ภาคผนวก จ 

     2.2.7 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ไปนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

     2.2.8 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง HE 64-111 ออกโดย

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ลงนามโดย 

นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสกลนคร 

     2.2.9 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองปลานอ้ย (สุทธะเรืองศลิป์) โรงเรียน

บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) โรงเรียน

บ้านศรวีิชาคุรุราษฎร์อุทิศ โรงเรยีนชุมชนนิรมัย โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล โรงเรียนบ้าน

โนนกุง โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลภูพาน และโรงเรียนบ้านหนองสะไน

ราษฎร์รังสฤษฎ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก 

(discrimination) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคัดข้อคำถามที่มีค่าอำนาจจำแนก

ตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไปไว้ใช ้นำข้อคำถามไปคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
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ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

มีค่าเท่ากับ 0.927 (บุญสม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 117)  

      2.2.9.1 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยการ

บริหาร (X) มีดังนี้       

       1) ด้านที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.341 - 0.729 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.830 

       2) ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.316 - 0.483 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.709  

       3) ดา้นที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.514 - 0.663 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.832  

       4) ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.511 - 0.764 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.879 

       5) ดา้นที่ 5 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) มีค่า

อำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.460 - 0.799 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

0.866  

       6) ดา้นที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.462 - 0.810 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.896  

       7) ด้านที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ (X7) มีค่าอำนาจจำแนก 

รายข้ออยู่ระหว่าง 0.453 - 0.746 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.849  

      2.2.9.2 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน (Y) มีดังนี้ 

       1) ด้านที่ 1 งานวิชาการ (Y1) มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง 0.391 - 0.704 และมคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ  0.783  

       2) ดา้นที่ 2 งานงบประมาณ (Y2) มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ

อยู่ระหว่าง 0.493 - 0.829 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.866  

       3) ดา้นที่ 3 บริหารงานบุคคล (Y3) มีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.619 - 0.664 และมคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.868   

       4) ด้านที่ 4 บริหารงานทั่วไป (Y4) มีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.558 - 0.682 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.847  
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      2.2.10 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์อีกครั้ง 

      2.2.11 จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และใชเ้พื่อเก็บข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

   3.1 ผู้วจิัยเสนอคำรอ้งต่อบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้  

   3.2 นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลกับผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1       

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยจะใช้แบบสอบถามทั้งที่เป็นเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ โดยชีแ้จง

วัตถุประสงค์ในการศึกษาใหท้ราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบถาม

เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผูว้จิัยจะใชว้ธิีเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์          

   3.3 ผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป     

   3.4 ผูว้ิจัยทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป  

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  เมื่อผู้วจิัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ได้ทำการพิจารณาตรวจ

แบบสอบถาม ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์จัดระเบียบของข้อมูล

และลงรหัสแลว้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   4.1 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   4.2 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อนใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถิตทิดสอบค่าที (t-test) ชนิด 

Independent Sample และใช้ทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดของโรงเรยีน   

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน ใช้สถิตทิดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

จะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใชส้ถิตทิดสอบค่าที  

(t-test) ชนิด Independent Sample และใช้ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบจำแนกตามขนาด

ของโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน ใชส้ถิตทิดสอบค่าเอฟ (F-test) 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก โดย

การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ ใช้สถิตกิารวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) ค่าระหว่าง -1 ถึง 

+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันโดยทิศทาง

ของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ 
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กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธ์กันในลักษณะ     

ที่คล้อยตามกันถ้าเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธ์กันในทาง

ตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553, หนา้ 

376) 

    ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกัน

ข้าม คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

    ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง

เดียวกัน คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 

    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    ค่า r เข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้ามและมีความสัมพันธ์กันมาก 

    ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง 

    ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า  X  และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed)     

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน 
ในทิศทางตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัว 

ไม่มีความสัมพันธ์กันหลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย

จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 

2553, หน้า 377) 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91 - 1.00 แสดงว่าปัจจัย

การบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71 - 0.90 แสดงว่าปัจจัย

การบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31 - 0.70 แสดงว่าปัจจัย

การบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01 - 0.30 แสดงว่าปัจจัย

การบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่าปัจจัยการบริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
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   4.6 การวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารของโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ใช้สถิตกิารวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
 

 

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิต ิดังนี้ 

   5.1 สถิติพื้นฐาน 

    5.1.1 รอ้ยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพของเครื่องมอื 

    5.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน  

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

    5.2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

   5.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

    5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    5.3.2 สมมติฐานข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ในส่วนของการทดสอบ

สมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง คอื ผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน ใช้สถิตทิดสอบค่าที (t-test) ชนิด Independent Sample 

    5.3.3 สมมติฐานข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ในส่วนของการทดสอบ

สมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน ใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 
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    5.3.4 สมมตฐิานข้อที่ 5 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

    5.3.5 สมมติฐานข้อที่ 6 ใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่

ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1  
 

 เมื่อทำการวิเคราะห์ขอ้มูล หากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการบริหารด้านใดที่มี

อำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนโดยรวม ผูว้ิจัยจะนำปัจจัยการบริหาร 

ด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน ให้ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะวิธีการพัฒนา

ปัจจัยดังกล่าว แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 
 

  1. คุณสมบัติและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

   1.1 เป็นนักวิชาการในสถาบันระดับอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับ 

ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษาและมีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่ 

    1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                  1.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     1.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   1.2 ผูบ้ริหารการศกึษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง

การศกึษาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 1 คน ได้แก่  

ดร.สท้าน วารี รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1.3 ศกึษานิเทศก์ สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางการศกึษา  

และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ป ีจำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.สมพร  

หลิมเจริญ ผูอ้ำนวยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษา วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ สำเร็จ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหารการศกึษา และมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน ได้แก่ 

    1.4.1 ดร.กษมน  มังคละคีรี ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

    1.4.2 นางนัทธมน ทวีกิตตเิกษม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

    1.4.3 ว่าที่พันตรกีิตติศักดิ์ นามวงศ์ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

   1.5 ครูผูส้อน วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ สำเร็จการศกึษา 

ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 

10 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ 

    1.5.1 นางรุ่งนภา แก้วปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกุง 

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

    1.5.2 นางปาริชาติ  ชินโณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพน

วัฒนาวิทยา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้

นำปัจจัยการบริหารในด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม  

มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

ความถูกต้องและเหมาะสมนำไปใช้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน ต่อไป 



117 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การนำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตาม

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ

นำเสนอเป็นรายข้อเรียงลำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย   



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เร่อืง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลำดับต่อไปนี้ 

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล    

   3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด 

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้    

    n     แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง    

   X̅     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง    

   S.D.    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน    

   t      แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้จิารณาแบบ t – test    

   F     แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้จิารณาแบบ F – test    

   df     แทน ระดับขั้นความเป็นอิสระ    

   SS     แทน ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

   MS    แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Mean Square)  

   *     แทน ความมนัียสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

   **     แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

  rxy   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

         ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร   

       โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

       สกลนคร เขต 1   
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  X1    แทน  ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   X2    แทน  ด้านการพัฒนาบุคลากร    

   X3    แทน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   X4    แทน  ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   

   X5    แทน  ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

   X6    แทน  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   X7   แทน  ด้านวัฒนธรรมองค์การ   

    Xt    แทน  ภาพรวมของปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

   Y1    แทน  ด้านงานวิชาการ  

   Y2    แทน  ด้านงานงบประมาณ  

   Y3    แทน  ด้านบริหารงานบุคคล  

   Y4    แทน  ด้านบริหารงานทั่วไป 

   Yt    แทน  ภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียน    

   R    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ    

   R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

       ในอำนาจพยากรณ์    

   a    แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

   b    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ    

   β    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน    

   S.E.b   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

       ตัวแปรพยากรณ์    

   S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์   

   Y′    แทน ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

      ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

     Z′  แทน ระดับปัจจัยการบริหารที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน 

       มาตรฐาน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์์ในการปฏิบัติงาน โดยการหา

ร้อยละ       

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิัย ดังน้ี     

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.)    

    2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน

เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)    

    3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียนและประสบการณ์์ในการปฏิบัติงาน ใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    4. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดย 
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ใชส้ถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ใชส้ถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียนและประสบการณ์์ในการปฏิบัติงาน ใชส้ถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ 

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. 

วิเคราะห์ความแตกต่าง เป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนมีความสัมพันธ์กันทางบวก” 

โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) 

    6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่าง

น้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   

   ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

จำนวน 68 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน เป็นผู้บริหารสถานศกึษา  

จำนวน 68 คน และครูผูส้อน จำนวน 274 คน ดังตาราง 11  
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ตาราง 11  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการดำรง

 ตำแหน่งขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

แยกผูต้อบแบบสอบถามตาม จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

    1.2 ครูผู้สอน 

 

68 

274 

 

19.88 

80.12 

รวม 342 100 

2. ขนาดของโรงเรียน 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน จำนวน 120 คนลงมา) 

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน จำนวน 121 - 300 คน) 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (นักเรียน จำนวน 

301 คนขึน้ไป) 

 

60 

135 

147 

 

17.54 

39.48 

42.98 

รวม 342 100 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1 นอ้ยกว่า 10  ปี 

      3.2 10 - 20 ปี 

      3.3 มากกว่า 20 ปี 

 

118 

156 

68 

 

34.50 

45.62 

19.88 

รวม 342 100 

 จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 342 คน 

จำแนก ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า เป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.88 เป็นครูผู้สอน จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 80.12 

  เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 รองลงมาอยู่

ในโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 และน้อยที่สุดอยู่โรงเรียน

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 

  เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 - 20 ปี จำนวน 156 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 45.62 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 10 ปี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 

และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 20 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย     

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้    

    1.1 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนโดยรวม ดังตาราง 12 
 

ตาราง 12 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อนโดยรวม 
 

ปัจจัยการบริหาร 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 4.19 .43 มาก 5 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.37 .38 มาก 1 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.19 .40 มาก 4 

4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4.33 .41 มาก 2 

5. ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน 

4.18 .45 มาก 

 

6 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.14 .43 มาก 7 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ       4.21 .45 มาก 3 

รวม 4.23 .36 มาก  
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 จากตาราง 12 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.23) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน เมื่อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X̅ = 4.37) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.33) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X̅ = 4.21)  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X̅ = 4.19) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X̅ = 4.19) ด้าน

งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงาน (X̅ = 4.18) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X̅ = 4.14)   

    1.2 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนรายด้าน ดังตาราง 13 – 19 
 

ตาราง  13 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

 ครูผูส้อน ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมให้ 

บุคคลอื่นเห็นว่าตนเองมคีุณธรรม จรยิธรรม  

เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.12 .62 มาก 5 

2. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุน้

ผูร้่วมงานเห็นความสำคัญตามภารกิจ 

ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสถานศกึษา 

4.38 .64 มาก 1 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้

ผูร้่วมงานแสดงความสามารถในการทำงาน

อย่างเท่าเทียมกัน 

4.19 .61 มาก 3 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความหมาย 

ท้าทาย สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้

ผูร้่วมงานมคีวามสุขในการทำงานร่วมกัน

เป็นทีม 

4.20 .60 มาก 2 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความไว้วางใจ  

ความเช่ือมั่นต่อเพื่อนร่วมงานในการ

เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ 

4.11 .58 มาก 7 

6. ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมผู้ร่วมงาน

สามารถใช้ทักษะและความสามารถในการ

ทำงานเพื่อความสำเร็จของสถานศกึษา

อย่างเต็มตามศักยภาพ 

4.19 .69 มาก 4 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูมองเห็นภาพ

เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เพื่อการขับเคลื่อนขององค์การไปในทิศทาง

เดียวกัน 

4.13 .62 มาก 6 

รวม 4.19 .43 มาก  
 

 จากตาราง 13 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

3 อันดับแรก ดังนี้ คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุ้นผู้ร่วมงานเห็นความสำคัญตาม

ภารกิจถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสถานศกึษา (X̅ = 4.38) ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้

ความหมายท้าทาย สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผูร้่วมงานมคีวามสุขในการทำงานร่วมกัน
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เป็นทีม (X̅ = 4.20) และผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานแสดงความสามารถใน

การทำงานอย่างเท่าเทียมกัน (X̅ = 4.19) 

 

ตาราง 14  ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อนด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษามีนโยบายและมาตรฐานใน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ชัดเจน 

4.31 .55 มาก 5 

2. สถานศกึษาพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครู

เห็นความสำคัญของหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมอย่าง

แท้จรงิ 

4.29 .53 มาก 7 

3. สถานศกึษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ 
4.34 .62 มาก 4 

4. สถานศกึษามีการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเข้ารับการประชุม  

อบรม สัมมนา การศกึษาดูงานหรอื

การศกึษาต่อ 

4.41 .65 มาก 2 

5. สถานศกึษาให้ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ผ่านการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

รายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้ง 

4.39 .62 มาก 3 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

6. สถานศกึษามีการติดตามผลการพัฒนา

ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา  

การศกึษาดูงานหรอืการศกึษาต่อ 

4.31 .60 มาก 6 

7. สถานศกึษามีการรับฟังความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับ

หลักสูตรการฝกึอบรมที่ตอ้งการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

4.52 .50 มากที่สุด 1 

รวม 4.37 .38 มาก  

 

 จากตาราง 14 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเพียงข้อเดียว คือ สถานศกึษามีการรับฟังความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอ้งการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ (X̅ = 4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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ตาราง 15 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ 
4.16 .66 มาก 4 

2. สถานศกึษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

คุณภาพบุคลากรสามารถเรียกใช้ได้ทันที 
4.20 .60 มาก 3 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทวัสดุที่

สถานศกึษานำมาใช้ประกอบกิจกรรม 

การเรียนรูม้ีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

4.15 .62 มาก 6 

4. สถานศกึษาให้ความสำคัญของการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงาน

หรอืจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

4.20 .53 มาก 2 

5. สถานศกึษามีการพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้

ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ   

4.14 .58 มาก 7 

6. สถานศกึษามีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

4.15 .51 มาก 5 

7. สถานศกึษาจัดให้มีผู้ดูแลบำรุงรักษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลอย่างเหมาะสม   

4.31 .58 มาก 1 

รวม 4.19 .40 มาก  
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 จากตาราง 15 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ คือ สถานศกึษาจัดให้มีผู้ดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลอย่างเหมาะสม (X̅ = 4.31) สถานศกึษาให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานหรอืจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.20) และสถานศกึษา

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพบุคลากรสามารถเรียกใช้ได้ทันที (X̅ = 4.19) 

 

ตาราง 16 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุน้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างกัลยาณมิตรให้ปฏิบัติ

ตามจุดมุ่งหมายขององค์กรจนประสบ

ความสำเร็จ 

4.29 .59 มาก 3 

2. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกำหนดกรอบ

การปฏิบัติงาน โดยใหอ้ิสระในการปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ 

4.25 .61 มาก 6 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาร่วมแสดงความยินดี

กับผูใ้ต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ

ตามเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

4.75 .45 มากที่สุด 1 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างด้านพฤติกรรม 

4.27 .61 มาก 4 

5. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการแสดงออกถึง

ความรัก เมตตาต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่าง

บริสุทธิ์ใจ 

4.29 .58 มาก 2 

6. ผูบ้ริหารสถานศกึษาคอยใหค้ำปรึกษา

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

4.16 .62 มาก 7 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดใหม้ีกิจกรรมการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 

ทุกภาคส่วนในสถานศกึษา 

4.26 .64 มาก 5 

รวม 4.33 .41 มาก  

 

   จากตาราง 16 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อน ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเพียงข้อเดียว คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาร่วม

แสดงความยินดีกับผูใ้ต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด (X̅ = 4.75) ส่วนข้ออื่น ๆ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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ตาราง 17 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษามกีารวางแผนการใช้

งบประมาณที่ชัดเจนและเหมาะสม   
4.14 .56 มาก 6 

2. สถานศกึษามีคำสั่งการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่

ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณ ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

4.22 .56 มาก 1 

3. สถานศกึษาใช้จ่ายเงนิในการดำเนินงานใน

ส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผน

ที่กำหนด 

4.20 .65 มาก 3 

4. สถานศกึษามีการระบุผลผลติที่ได้จากการ

ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 
4.15 .62 มาก 5 

5. สถานศกึษาใช้งบประมาณในส่วนต่าง ๆ 

ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการและสามารถตรวจสอบได้ 

4.21 .53 มาก 2 

6. สถานศกึษามีการระดมทุนเพื่อพัฒนาการ

ดำเนนิงานของสถานศกึษาในด้านต่าง ๆ  

ให้ดีขึ้น 

4.14 .58 มาก 7 

7. สถานศกึษากำหนดแนวทางการใช้

งบประมาณโดยคำนงึถึงผลลัพธ์ระดับ

ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์จุดเน้นที่ได้ตั้งเป้าไว้ 

4.16 .51 มาก 4 

รวม 4.18 .45 มาก  

 

 จากตาราง 17 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 
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ครูผูส้อน ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.18)  

เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ คอื สถานศกึษามีคำสั่งการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ

งบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ (X̅ = 4.22) สถานศกึษาใช้งบประมาณในส่วน

ต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้  

(X̅ = 4.21) และสถานศกึษาใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและ

เป็นไปตามแผนที่กำหนด (X̅ = 4.20) 

 

ตาราง 18 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

สถานศกึษา 

4.13 .66 มาก 4 

2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถประสานงาน

ให้เกิดความร่วมมือที่ดใีนการพัฒนา

สถานศกึษา 

4.14 .63 มาก 3 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุมหารือ

และยอมรับแนวคิดของชุมชน หรอืองค์กร

ท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาสถานศกึษา 

4.10 .62 มาก 6 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาและชุมชนมกีาร

กำหนดปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้ 

4.16 .54 มาก 2 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญกับ

การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและองค์กรภาคี

เครือข่าย หรอืหน่วยงานในท้องถิ่น 

4.09 .59 มาก 7 

6. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสร้างความ

เข้าใจในเป้าประสงค์ในการพัฒนา

สถานศกึษาทุกครั้งด้วยความกระจ่าง 

กับชุมชน 

4.12 .52 มาก 5 

7. ทุกครั้งที่มกีารจัดกิจกรรมภายใน

สถานศกึษาจะได้รับการช่วยเหลอืทั้งด้าน

ความคิดและร่างกายด้วยดีจากชุมชน 

4.25 .60 มาก 1 

รวม 4.14 .43 มาก  

 

 จากตาราง 18 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ดังนี้ คือ ทุกครั้งที่มกีารจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาจะได้รับการช่วยเหลอืทั้งด้าน

ความคิดและร่างกายด้วยดีจากชุมชน (X̅ = 4.25) ผูบ้ริหารสถานศกึษาและชุมชนมีการ

กำหนดปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ (X̅ = 4.16) และผูบ้ริหารสถานศกึษา

สามารถประสานงานให้เกิดความร่วมมอืที่ดใีนการพัฒนาสถานศกึษา (X̅ = 4.14) 
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ตาราง 19 ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

 ครูผูส้อน ด้านวัฒนธรรมองค์การ       

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านวัฒนธรรมองค์การ       

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษาใหค้วามสำคัญและยอมรับใน

การตัดสินใจของหัวหน้าฝ่าย ตามภาระหน้าที่ 
4.31 .59 มาก 1 

2. ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้

ความสำคัญระบบอาวุโสของโรงเรียน 
4.25 .59 มาก 2 

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษายินดีที่ 

จะปฏิบัติงานตามคำสั่งของสถานศกึษา 

ด้วยความเต็มใจ 

4.20 .60 มาก 5 

4. ครูและบุคลากรทางการศกึษายินดี

เสียสละเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่ง

นอกเหนอืจากเวลาราชการ 

4.21 .62 มาก 4 

5. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีการปฏิบัติ

ตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด 
4.12 .59 มาก 6 

6. ครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงาน 

ด้วยความทุ่มเท เพื่อเป้าหมายขององค์กร 
4.25 .65 มาก 3 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาปฏิบัติงานด้วยความ

มุ่งม่ันตั้งใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

4.12 .62 มาก 7 

รวม 4.21 .45 มาก  

 

 จากตาราง 19 พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อน ด้านวัฒนธรรมองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21) เมื่อพจิารณา

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
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แรก ดังนี้ คอื สถานศกึษาใหค้วามสำคัญและยอมรับในการตัดสินใจของหัวหนา้ฝ่าย  

ตามภาระหน้าที่ (X̅ = 4.31) ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ความสำคัญระบบอาวุโสของ

โรงเรียน (X̅ = 4.25) และครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเพื่อ

เป้าหมายขององค์กร (X̅ = 4.21) 

   ดังนัน้ผลการวิจัยของการศึกษาปัจจัยการบริหารโรงเรียนจึงสอดคล้อง

กับสมมตฐิานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน

เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ 

    2.1 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนโดยรวม ดังตาราง 20  

 

ตาราง 20 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

              ครูผูส้อนโดยรวม 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. ด้านงานวิชาการ 4.35 .32 มาก 1 

2. ด้านงานงบประมาณ 4.19 .37 มาก 4 

3. ด้านบริหารงานบุคคล 4.29 .40 มาก 2 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป 4.22 .44 มาก 3 

รวม 4.27 .35 มาก  
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 จากตาราง 20 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.27) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านงานวิชาการ  

(X̅ = 4.35) ด้านบริหารงานบุคคล (X̅ = 4.29) ด้านบริหารงานทั่วไป (X̅ = 4.22) และด้าน

งานงบประมาณ (X̅ = 4.19)   

    2.2 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนรายด้าน ดังตาราง 21 - 24 

 

ตาราง 21 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

              ครูผูส้อน ด้านงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ 

ค่าสถิต ิ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษาส่งเสริมให้มีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
4.15 .64 มาก 6 

2. สถานศกึษาได้พัฒนากระบวนการเรียน

การสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
4.19 .60 มาก 5 

3. สถานศกึษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศกึษา 

และภายนอกสถานศกึษา 

4.14 .62 มาก 7 

4. สถานศกึษาจัดใหม้กีารนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการและการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน 

4.51 .55 มากที่สุด 2 

5. สถานศกึษามีการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.47 .53 มาก 3 
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ตาราง 21 (ต่อ)  

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ 

ค่าสถิต ิ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

6. สถานศกึษาจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล

โดยเทียบโอน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ผลงานจากสถานศกึษา อื่นตามแนวทาง 

ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

4.51 .52 มากที่สุด 1 

7. สถานศกึษามีการส่งเสริมครูในการทำวิจัย

ในชั้นเรียน 
4.47 .54 มาก 4 

รวม 4.35 .32 มาก  

 

 จากตาราง 21 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อนด้านงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35) เมื่อพจิารณารายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ สถานศึกษาจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล

โดยเทียบโอน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศกึษาอื่นตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (X̅ = 4.51) และสถานศกึษาจัดให้มกีารนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรยีน (X̅ = 4.51) ส่วนข้อ 

อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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ตาราง 22 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา และ 

              ครูผูส้อน ด้านงานงบประมาณ 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

4.13 .51 มาก 6 

2. สถานศกึษาได้จัดทำบัญชถีูกต้อง 

ตามระเบียบของทางราชการ 
4.09 .59 มาก 7 

3. สถานศกึษามีระบบการบริหารจัดการ

พัสดุและสินทรัพย์ที่ดแีละตรวจสอบได้ 
4.07 .50 มาก 8 

4. สถานศกึษามีการบริหารจัดการการเงิน

เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลัง

และเปิดเผยต่อชุมชน 

4.25 .60 มาก 3 

5. สถานศกึษามีการติดตามผลตรวจสอบ 

ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน และผล

การดำเนินงานใหก้รรมการ ผูป้กครองและ

ชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 

4.28 .59 มาก 1 

6. สถานศกึษาให้คณะกรรมการทำงาน

เร่งรัดตดิตาม การใชง้บประมาณรายได้

ดำเนนิการเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่าย

งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย 

ให้ผู้บริหารสถานศกึษาทราบ 

4.26 .56 มาก 2 

7. สถานศกึษามีคณะกรรมการ/คณะทำงาน

กำหนดมาตรการ วางแผนจัดระบบการ

ควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.21 .55 มาก 4 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

8. สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา 
4.19 .55 มาก 5 

รวม 4.19 .37 มาก  
 

 จากตาราง 22 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อนด้านงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) เมื่อพจิารณาราย

ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก  

ดังนี้ คือ สถานศกึษามีการติดตามผลตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผล

การดำเนินงานใหก้รรมการ ผูป้กครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน (X̅ = 4.28)  

สถานศกึษาให้คณะกรรมการทำงานเร่งรัดติดตาม การใชง้บประมาณรายได้ดำเนินการ

เร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา

ทราบ (X̅ = 4.26) และสถานศกึษามีการบริหารจัดการการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของ

กระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน (X̅ = 4.25)  

 

ตาราง 23 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

              ครูผูส้อน ด้านบริหารงานบุคคล 
 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. สถานศกึษามีการวางแผนอัตรากำลังคน

และบุคลากรในสถานศึกษาให้เพียงพอและ

เหมาะสมต่อนักเรียน 

4.20 .66 มาก 6 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานบุคคล 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

2. สถานศกึษาได้ส่งเสริมการปฏิบัติตาม

วินัยและการรักษาวินัยของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดแีก่

ชุมชน สังคม 

4.12 .60 มาก 7 

3. สถานศกึษาจัดระบบพิจารณาความดี

ความชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามเกณฑ์การประเมินผลงานอย่าง

เหมาะสมยุติธรรม 

4.28 .54 มาก 5 

4. สถานศกึษาเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษานำเสนอข้อมูล และข้อคิดเห็น

ต่อผูบ้ริหารในการพัฒนาและปรับปรุง  

การบริหารงานของสถานศึกษา 

4.32 .53 มาก 4 

5. สถานศกึษาใหอ้สิระในการตัดสินใจใน

งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความ

รับผิดชอบ 

4.37 .61 มาก 3 

6. สถานศกึษามีกระบวนการแก้ไขปัญหา

และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน 
4.39 .65 มาก 1 

7. สถานศกึษาจัดระบบและดำเนนิการ 

ออกจากราชการของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวธิีการกำหนดในกฎระเบียบ 

4.38 .61 มาก 2 

รวม 4.29 .40 มาก  
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 จากตาราง 23 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29) เมื่อพจิารณาราย

ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

ดังนี้ คือ สถานศกึษามีกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  

(X̅ = 4.39) สถานศกึษาจัดระบบและดำเนนิการออกจากราชการของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการกำหนดในกฎระเบียบ  

(X̅ = 4.38) และสถานศกึษาใหอ้สิระในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต

ความรับผิดชอบ (X̅ = 4.37) 

 

ตาราง 24 ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

              ครูผูส้อน ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีน 

ด้านบรหิารงานทั่วไป 

ค่าสถติ ิ

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

X̅ S.D. 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมลู

สารสนเทศที่ทันสมัย 
4.21 .62 มาก 5 

2. สถานศกึษามีการประสานงานกับผูป้กครอง

และชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือ 

สนับสนุนกิจกรรมการศกึษา 

4.21 .58 มาก 4 

3. สถานศกึษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงาน 

ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร

ทั่วไปให้มคีวามสะดวก และคล่องตัว 

4.13 .56 มาก 6 

4. สถานศกึษามีการจัดระบบบริหารอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสม

และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

และชุมชน 

4.24 .68 มาก 3 
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ตาราง 24  (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ค่าสถิติ 

(n = 342) 
การแปล

ความหมาย 
ลำดับที่ 

X̅ S.D. 

5. สถานศกึษาจัดทำข้อมูลนักเรียน และ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ จากสำมะโนผูเ้รียน 

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.12 .63 มาก 7 

6. สถานศกึษามีการกำหนดแผนการรับ

นักเรียน และการดำเนินการตามแผน  

โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.32 .55 มาก 1 

7. สถานศกึษาจัดทำระบบเครือข่ายการ

ประสานงาน และการประชาสัมพันธ์โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4.28 .53 มาก 2 

รวม 4.22 .44 มาก  

  

 จากตาราง 24 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22) เมื่อพจิารณา 

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ดังนี้ คอื สถานศกึษามีการกำหนดแผนการรับนักเรียนและการดำเนินการตามแผน 

โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X̅ = 4.32) สถานศึกษา

จัดทำระบบเครือข่ายการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (X̅ = 4.28) และสถานศกึษามีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน  

(X̅ = 4.24)  

    ดังนัน้ผลการวิจัยของการศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

จึงสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยข้อ 2 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด 
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ใช้สถิตทิดสอบที           

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์์ในการปฏิบัติงานใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 25  

 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

  ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

(n = 68) 

ครูผูส้อน 

(n = 274) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง 
4.72 .23 4.06 .37 14.477** .000 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.69 .22 4.29 .37 8.684** .000 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.81 .16 4.04 .28 22.045** .000 

4. ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 
4.81 .19 4.21 .36 13.356** .000 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

(n = 68) 

ครูผูส้อน 

(n = 274) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

5. ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน 
4.82 .16 4.02 .35 18.452** .000 

6. ด้านการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 
4.81 .16 3.98 .30 22.251** .000 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ       4.79 .17 4.07 .38 15.408** .000 

รวม 4.78 .12 4.09 .25 21.734** .000 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α = .01 ; t340 = 2.58) 
 

 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหาร 

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (t = 21.734) สำหรับ 

รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้านโดย

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน   

   3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 26 – 27
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

  ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 1.418 2 .709 

3.874* .022 ภายในกลุ่ม 62.024 339 .183 

รวม 63.441 341  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม .161 2 .080 

.565 .569 ภายในกลุ่ม 48.159 339 .142 

รวม 48.320 341  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระหว่างกลุ่ม .297 2 .149 

.924 .398 ภายในกลุ่ม 54.558 339 .161 

รวม 54.855 341  

ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม .795 2 .397 

2.395 .093 ภายในกลุ่ม 56.247 339 .166 

รวม 57.042 341  

ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม .016 2 .008 

.038 .962 ภายในกลุ่ม 69.488 339 .205 

รวม 69.503 341  

ด้านการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม .604 2 .302 1.622 .199 

ภายในกลุ่ม 63.130 339 .186 

รวม 63.734 341  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ       ระหว่างกลุ่ม 1.211 2 .606 2.980 .052 

ภายในกลุ่ม 68.892 339 .203 

รวม 70.104 341  
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ตาราง 26  (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .474 2 .237 1.846 .159 

ภายในกลุ่ม 43.520 339 .128 

รวม 43.995 341  

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (α = .05 ; t340 = 1.96) 
 

 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโดยรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05  จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความ

แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงนำด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไปทำการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธิีการ LSD. ดังตาราง 27 
 

ตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านภาวะผูน้ำ 

              การเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน   

               จำแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ LSD. 

ปัจจัยการบริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

 

ด้านภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

 

 X̅ 4.050 4.211 4.226 

เล็ก 4.050 - -0.161* 0.176* 

กลาง 4.211 - - 0.015 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.226 - - - 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามขนาดของโรงเรยีนเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลาง และในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 28 – 29 
 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ 

  ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 2.260 2 1.130 

6.260** .002 ภายในกลุ่ม 61.182 339 .180 

รวม 63.441 341  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม .400 2 .200 

1.414 .245 ภายในกลุ่ม 47.920 339 .141 

รวม 48.320 341  

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.097 2 .549 

3.460* .033 ภายในกลุ่ม 53.758 339 .159 

รวม 54.855 341  

ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.432 2 1.216 

7.549** .001 ภายในกลุ่ม 54.610 339 .161 

รวม 57.042 341  

ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.071 2 .535 

2.652 .072 ภายในกลุ่ม 68.433 339 .202 

รวม 69.503 341  
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ตาราง  28 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ด้านการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 1.086 2 .543 2.937 .054 

ภายในกลุ่ม 62.649 339 .185 

รวม 63.734 341  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ       

ระหว่างกลุ่ม 2.717 2 1.358 

6.834** .001 ภายในกลุ่ม 67.387 339 .199 

รวม 70.104 341  

ปัจจัยการบริหารโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.400 2 .700 

5.573** .004 ภายในกลุ่ม 42.594 339 .126 

รวม 43.995 341  

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α = .05 ; F2,339 = 3.03)         

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α = .01 ; F2,339 = 4.69)  

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และด้านวัฒนธรรมองค์การและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. ตามความ

เหมาะสม ดังตาราง 29 
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ตาราง 29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

 ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยใช้วิธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD.  

 ตามความเหมาะสม 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียน 

วิธีการ

เปรียบเทียบ 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อย

กว่า  

10 ปี 

10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

 

ด้านภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.08 4.26 4.20 

น้อยกว่า 10 ปี 4.08 - 0.18* 0.12 

10 - 20 ปี 4.26 - - -0.08 

มากกว่า 20 ปี 4.20 - - - 

 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

LSD. 

 X̅ 4.11 4.22 4.23 

น้อยกว่า 10 ปี 4.11 - 0.11* 0.12* 

10 - 20 ปี 4.22 - - 0.01 

มากกว่า 20 ปี 4.23 - - - 

 

ด้านแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.21 4.39 4.36 

น้อยกว่า 10 ปี 4.21 - 0.18* 0.15* 

10 - 20 ปี 4.39 - - -0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.36 - - - 

 

ด้านวัฒนธรรม

องค์การ       

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.08 4.28 4.24 

น้อยกว่า 10 ปี 4.08 - 0.19* 0.15* 

10 - 20 ปี 4.28 - - -0.04 

มากกว่า 20 ปี 4.24 - - - 
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ตาราง  29 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียน 

วิธีการ

เปรียบเทียบ 

ประสบการณ์

ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อย

กว่า  

10 ปี 

10-20 
ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนโดยรวม 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.14 4.27 4.27 

น้อยกว่า 10 ปี 4.14 - 0.13* 0.13* 

10 - 20 ปี 4.27 - - -0.00 

มากกว่า 20 ปี 4.27 - - - 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการบริหารโรงเรียน

โดยรวม จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี และมากกว่า 20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนปัจจัยการบริหารโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานและด้านวัฒนธรรมองค์การ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  ผลการวิจัยของผูว้ิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันแตกต่างกัน”  

ในส่วนของการจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

แต่ไม่มสี่วนสอดคล้องในส่วนของการจำแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
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  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันแตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดย

ใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนใช้สถิตทิดสอบค่าที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ (F - test) แบบการ 

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. 

วิเคราะห์ความแตกต่าง เป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
   4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 30  

 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

(n = 68) 

ครูผูส้อน 

(n = 274) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านงานวิชาการ 4.67 .20 4.27 .29 10.682** .000 

2. ด้านงานงบประมาณ 4.72 .19 4.05 .28 18.568** .000 

3. ด้านบริหารงานบุคลากร 4.69 .22 4.20 .38 10.202** .000 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป 4.79 .18 4.07 .36 15.922** .000 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนโดยรวม 

4.72 .15 4.14 .28 16.173** .000 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α = .01 ; t342 = 2.58)        
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 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 16.173) สำหรับรายด้านทุกด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็น

มากกว่าครูผูส้อน      

   4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 31 – 34 
 

ตาราง 31 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 

ด้านงานวิชาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม .50 2 .25 2.514 .082 

ภายในกลุ่ม 34.10 339 .101   

รวม 34.61 341    

ด้านงานงบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม .36 2 .180 1.287 .277 

ภายในกลุ่ม 47.41 339 .140   

รวม 47.77 341    

 

ด้านบริหารงานบุคลากร 

 

ระหว่างกลุ่ม .49 2 .248 1.532 .218 

ภายในกลุ่ม 54.93 339 .162   

รวม 55.42 341    

 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.58 2 .791 4.130* .017 

ภายในกลุ่ม 64.93 339 .192   

รวม 66.52 341    

ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .59 2 .298 2.533 .081 

ภายในกลุ่ม 39.91 339 .118   

รวม 40.51 341    

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (α = .05 ; F2,339 = 3.03)     
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 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริหารงานทั่วไป     

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความ

แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีการ 

LSD. ดังตาราง 32 

 

ตาราง 32  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านบริหารงาน

 ทั่วไปตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตาม

 ขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ LSD. 

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

ขนาดของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

 X̅ 4.07 4.23 4.26 

เล็ก 4.07 - 0.16* 0.19* 

กลาง 4.23 - - 0.03 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.26 - - - 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านบริหารงาน

ทั่วไป พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่อยู่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่อยู่โรงเรียนขนาด

เล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 33 – 34 
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ตาราง 33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

 สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

 

ด้านงานวิชาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม .65 2 .32 3.232* .041 

ภายในกลุ่ม 33.97 339 .10   

รวม 34.61 341    

ด้านงานงบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 1.50 2 .75 5.498** .004 

ภายในกลุ่ม 46.27 339 .14   

รวม 47.77 341    

ด้านบริหารงานบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .96 2 .48 2.998 .051 

ภายในกลุ่ม 54.46 339 .16   

รวม 55.43 341    

ด้านบริหารงานทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม 1.68 2 .84 4.392* .013 

ภายในกลุ่ม 64.84 339 .19   

รวม 66.52 341    

 

ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.14 2 .57 4.906** .008 

ภายในกลุ่ม 39.37 339 .12   

รวม 40.51 34 
   

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (α = .05 ; F2,339 = 3.03)    

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (α = .01 ; F2,339 = 4.69)    
 

 จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ 
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ด้านงานงบประมาณและแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดา้น  

ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และ LSD. ตามความเหมาะสม  

ดังตาราง 34 

 

ตาราง 34  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็น

 ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการ

 ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s  Method) หรอื LSD.  

 ตามความเหมาะสม 

ประสิทธิผล

การบริหาร

โรงเรียน 

วิธีการ

เปรียบเทียบ 

ประสบการณ์

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อย

กว่า  

10 ปี 

10-20 

ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

 

ด้านงาน

วิชาการ 

 

LSD. 

 X̅ 4.29 4.39 4.37 

น้อยกว่า 10 ปี 4.29 - 0.10* 0.08 

10 - 20 ปี 4.39 - - -0.02 

มากกว่า 20 ปี 4.37 - - - 

ด้านงาน

งบประมาณ 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.10 4.24 4.21 

น้อยกว่า 10 ปี 4.10 - 0.14* 0.11* 

10 - 20 ปี 4.24 - - -0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.21 - - - 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ประสิทธิผล

การบริหาร

โรงเรียน 

วิธีการ

เปรียบเทียบ 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อย

กว่า  

10 ปี 

10-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

 

ด้านบริหารงาน

ทั่วไป 

LSD. 

 X̅ 4.12 4.26 4.28 

น้อยกว่า 10 ปี 4.12 - 0.14* 0.16* 

10 - 20 ปี 4.26 - - 0.02 

มากกว่า 20 ปี 4.28 - - - 

ประสิทธิผล

การบริหาร

โรงเรียน

โดยรวม 

Scheffe’s 

Method 

 X̅ 4.18 4.31 4.30 

น้อยกว่า 10 ปี 4.18 - 0.13* 0.12 

10 - 20 ปี 4.31 - - -0.01 

มากกว่า 20 ปี 4.30 - - - 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

เป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณและด้านงานบริหารทั่วไป 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี และ

มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดา้นงานวิชาการ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย

กว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ผลการวิจัยครั้งนี ้มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันแตกต่างกัน”  ในส่วน

ของการจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแต่ไม่

สอดคล้องกับสมมตฐิานในส่วนของการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน   

  5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก” โดยใช้วธิิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 35 
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ตาราง  35  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

                เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากตัวแปรทั้งหมด 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 

Xt              

X1 .888**             

X2 .681** .565**            

X3 .928** .741** .527**           

X4 .875** .834** .615** .693**          

X5 .750** .507** .292** .853** .475**         

X6 .913** .720** .499** .945** .699** .810**        

X7 .907** .905** .622** .745** .895** .484** .738**       

Yt .930** .872** .763** .819** .842** .549** .794** .906**      

Y1 .754** .681** .543** .725** .679** .465** .694** .702** .838**     

Y2 .922** .790** .609** .864** .800** .686** .877** .851** .892** .710**    

Y3 .761** .732** .872** .601** .736** .810** .565** .764** .899** .643** .702**   

Y4 .882** .892** .679** .751** .820** .491** .718** .903** .940** .707** .783** .836**  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตางราง 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) 

กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Yt) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูงมาก (rXtYt = 0.930) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) กับประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) มคีวามสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านงานงบประมาณ (Y2) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (rXtY2 =  0.922) มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rXtY4 = 0.882)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rXtY4 = 0.761)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน และด้านงานวิชาการ (Y1) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rXtY3 = 0.754)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

 

ตาราง 36  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านงานวิชาการ (Y1) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ (Y1) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 0.681** ปานกลาง 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร  (X2) 0.543** ปานกลาง 

3. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  (X3) 0.725** สูง 

4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (X4) 0.679** ปานกลาง 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานวิชาการ (Y1) 

Pearson’s Product  

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับความสัมพันธ์ 

5. ดา้นงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) 

0.465** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 0.694** ปานกลาง 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) 0.702** ปานกลาง 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) 0.754** สูง 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ดา้นงานวิชาการ (Y1) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rXtY1=0.754**)  

เมื่อพจิารณาปัจจัยการบริหารโรงเรียนเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

รายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนด้านงานวิชาการ (Y1)  

ดังนี้ ปัจจัยการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (rX3Y1=0.725**) ส่วนด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) มีความสัมพันธ์

กันต่ำสุด  (rX5Y1=0.465**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 37  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านงานงบประมาณ (Y2) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านงานงบประมาณ (Y2) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 0.790** สูง 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X2) 0.609** ปานกลาง 

3. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 0.864** สูง 

4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 0.800** สูง 

5. ดา้นงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) 

0.686** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 0.877** สูง 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) 0.851** สูง 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) 0.922** สูงมาก 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ด้านงานงประมาณ (Y2) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

(rXtY2=0.922**) เมื่อพจิารณาปัจจัยการบริหารเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนรายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนด้านงาน

ประมาณ (Y2) ดังนี้ ปัจจัยการบริหารโรงเรียนด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX6Y2=0.877**) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX3Y2=0.864**) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX7Y2=0.851**) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (X4) 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX4Y2=0.800**) และด้านภาวะผูน้ำการ
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เปลี่ยนแปลง (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX1Y2=0.790**) ส่วนด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด (rX2Y2=0.609**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 

ตาราง 38  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ดา้นภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 0.732** สูง 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X2) 0.872** สูง 

3. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 0.601** ปานกลาง 

4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 0.736** สูง 

5. ดา้นงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน  

(X5) 

0.810** สูง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 0.565** ปานกลาง 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) 0.764** สูง 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) 0.761** สูง 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ดา้นบริหารงานบุคคล (Y3) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(RXtY3=0.761**) เมื่อพจิารณาปัจจัยการบริหารเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนรายปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนด้าน

บริหารงานบุคคล (Y3) ดังนี้ ปัจจัยการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) มีความสัมพันธ์ 
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ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX2Y3=0.872**) ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX3Y3=0.810**) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX7Y3=0.764**) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX4Y3=0.736**) และด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (rX1Y3=0.732**) ส่วนด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด (rX6Y3=0.564**) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

ตาราง 39  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 

 การบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศึกษาสกลนคร 

 เขต 1 ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 0.892** สูง (2) 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X2) 0.679** ปานกลาง 

3. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 0.751** สูง (4) 

4. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 0.820** สูง (3) 

5. ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน  

(X5) 

0.491** ปานกลาง 

6. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 0.718** สูง (5) 

7. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) 0.903** สูง (1) 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Xt) 0.882** สูง 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตาราง 39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ดา้นบริหารงานทั่วไป (Y4) พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(rXtY4=0.882**) เมื่อพจิารณาปัจจัยการบริหารเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารราย

ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) 

ดังนี้ ปัจจัยการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง 

(rX7Y4=0.903**) ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (rX1Y4=0.892**) ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่

ในระดับสูง (RX4Y4=0.820**) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (rX3Y4=0.751**) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีความสัมพันธ์ทางบวก

อยู่ในระดับสูง (rX6Y4=0.718**) ส่วนด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5)  

มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด (rX5Y4=0.491**) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

ตาราง 40 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียน (X) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

กา
รบ

ริห
าร

โร
งเ

รีย
น

โด
ยร

วม
 (Y

t) 

ด้า
นง

าน
วิช

าก
าร

 (Y
1) 

ด้า
นง

าน
งป

ระ
มา

ณ
 (Y

2) 

ด้า
นบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

 (Y
3) 

ด้า
นบ

ริห
าร

งา
นท

ั่วไ
ป 

 (Y
4) 

1. ดา้นภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง (X1) 

สูง 

(0.872) 

ปานกลาง 

(0.681) 

สูง 

(0.790) 

สูง 

(0.732) 

สูง 

(0.892) 

2. ดา้นการพัฒนา

บุคลากร (X2) 

สูง 

(0.763) 

ปานกลาง 

(0.543) 

ปานกลาง 

(0.609) 

สูง 

(0.872) 

ปานกลาง 

(0.679) 
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ตาราง 40  (ต่อ) 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียน (X) 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

กา
รบ

ริห
าร

โร
งเ

รีย
นโ

ดย
รว

ม 
(Y

t) 

ด้า
นง

าน
วิช

าก
าร

 (Y
1) 

ด้า
นง

าน
งป

ระ
มา

ณ
 (Y

2) 

ด้า
นบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

(Y
3) 

ด้า
นบ

ริห
าร

งา
นท

ั่วไ
ป 

(Y
4) 

3. ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X3) 

สูง 

(0.819) 

สูง 

(0.725) 

สูง 

(0.864) 

ปานกลาง 

(0.601) 

สูง 

(0.751) 

4. ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน (X4) 

สูง 

0.842 

ปานกลาง

(0.679) 

สูง 

(0.800) 

สูง 

(0.736) 

สูง 

(0.820) 

5. ดา้นงบประมาณที่ใช้

ในการบริหารงาน (X5) 

ปานกลาง 

(0.549) 

ปานกลาง

(0.465) 

ปานกลาง 

(0.688) 

สูง 

(0.810) 

ปานกลาง 

(0.491) 

6. ด้านการบริหารแบบ 

มสี่วนร่วม (X6) 

สูง 

(0.794) 

ปานกลาง 

(0.694) 

สูง 

(0.877) 

ปานกลาง 

(0.565) 

สูง 

(0.718) 

7. ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) 

สูง 

(0.906) 

ปานกลาง 

(0.702) 

สูง 

(0.851) 

สูง 

(0.764) 

สูง 

(0.903) 

ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) 

สูงมาก 

0.930 

สูง 

0.754 

สูงมาก 

0.922 

สูง 

0.761 

สูง 

0.882 
 

 จากตาราง 40 พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก

กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  

ปัจจัยการบริหารโดยรวมที่มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน

ในระดับสูงมาก จำนวน 1 ด้าน คอื ดา้นงานงประมาณ (rXtY2=0.922) และปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนโดยรวมที่มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนใน

ระดับสูง จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป (rXtY4=0.822) ด้านบริหารงานบุคคล 

(rXtY3=0.761) และด้านงานวิชาการ (rXtY1=0.754) 
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 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่า 

“ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก”  

  6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่างนอ้ย  

1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) ดังตาราง 41 - 45 

ตาราง  41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มอีำนาจ 

  พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม (Yt)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) 
.906 .821 .820 .251 .029 .331 8.751** .000 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 
.941 .886 .885 .260 .018 .284 14.834** .000 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X3) 
.959 .920 .919 .324 .036 .378 8.932** .000 

ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) 
.963 .926 .926 .151 .028 .189 5.352** .000 

ด้านงบประมาณ 

ที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) 

.964 .929 .928 .085 .024 .111 3.520** .000 

 R = 0.964 R2 = 0.929 Adjusted R2 = 0.928 a = 0.430 S.E.est = ± 0.09251 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 41 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ดา้น พบว่า มีจำนวน  

5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ดา้นวัฒนธรรมองค์การ (X7) โดย        

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.331 ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.284 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.378 ดา้นภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.189 และด้าน

งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.111 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รอ้ยละ 92.8 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  ±0.09251 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Yt ′ = 0.430 + 0.251X7 + 0.260X2 + 0.324X3 + 0.151X1 +  

0.085X5 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    ZYt ′ = 0.331Z7 + 0.284Z2 + 0.378Z3 + 0.189Z1 + 0.111Z5 
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ตาราง 42  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มอีำนาจ 

  พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านงานวิชาการ (Y1)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X3) 
.725 .526 .524 .757 .064 .953 11.839** .000 

ด้านงบประมาณที่

ใช้ในการ

บริหารงาน (X5) 

.782 .612 .609 .325 .046 .460 6.981** .000 

ด้านแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน (X4) 
.799 .638 .635 .185 .037 .237 4.959** .000 

 R = 0.799  R2 = 0.63 Adjusted R2 = 0.635 a = 1.735 S.E.est = ±0.19257 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง 42 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ดา้น พบว่า มีจำนวน  

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านงานวิชาการ (Y1) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านงบประมาณที่ใชใ้น

การบริหารงาน (X5) และด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.953 ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.460 และด้าน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

0.237 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ร้อยละ 63.5 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  ±0.19257 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y1 ′  = 1.735 + 0.757X3 + 0.325X5 + 0.185X4  

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z1 ′  = 0.953Z3 + 0.460Z5 + 0.237Z4 
 

ตาราง 43  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มอีำนาจ 

  พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านงานงบประมาณ (Y2)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

(X6) 

.877 .770 .769 .380 .040 .439 9.576** .000 

ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) 
.928 .861 .860 .342 .027 .415 12.496** .000 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 
.931 .866 .865 .102 .025 .103 4.058** .000 

ด้านงบประมาณ

ที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) 

.932 .870 .868 .083 .029 .100 2.827** .005 

 R = 0.932 R2 = 0.870 Adjusted R2 = 0.868 a = 0.379  S.E.est = ±0.13600 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 จากตาราง 43 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 7 ด้าน พบว่า มจีำนวน  

4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดา้นงานงบประมาณ (Y2) ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) และด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

(X5) 
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.439 ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.415 ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.103 และด้านงบประมาณที่ใชใ้น

การบริหารงาน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.100 ซึ่งตัว

แปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รอ้ยละ 87 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรเท่ากับ  ±0.13600 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y2 ′. = 0.379 + 0.380X6 + 0.342X7 + 0.102X2 + 0.083X5 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z2 ′  = 0.439Z6 + 0.415Z7 + 0.103Z2 + 0.100Z5 
 

ตาราง  44  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ 

                ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานบุคคล (Y3)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 
.872 .760 .759 .710 .029 .663 24.499** .000 

ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) 
.919 .844 .843 .240 .047 .257 5.113** .000 

ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) 
.921 .848 .847 .253 .056 .284 4.511** .000 

ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน  (X4) 
.923 .852 .850 .122 .047 .124 2.580** .010 

ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 
.924 .854 .852 .069 .030 .074 2.324* .021 

   R = 0.924 R2 = 0.854 Adjusted R2 = 0.852 a = -0.063 S.E.est = ±0.15512 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 44 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ดา้น พบว่า มีจำนวน  

5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดา้นบริหารงานบุคคล (Y3) ได้อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) และด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) และ

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.663 ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.257 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

(X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.284 ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.124 และ  

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  

0.074 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ร้อยละ 85.2 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรเท่ากับ  ±0.15512 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y3 ′ = -0.063 + 0.710X2 + 0.240X1 + 0.253X7 + 0.122X4 + 0.069X6 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z3 ′  = 0.663Z2 + 0.257Z1 + 0.284Z7 + 0.124Z4 + 0.074Z6 

 

ตาราง 45  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มอีำนาจ 

  พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านวัฒนธรรม

องค์การ (X7) 
.903 .815 .815 .383 .049 .393 7.860** .000 

ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) 
.920 .846 .845 .382 .048 .373 7.912** .000 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b β t Sig. 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 
.932 .868 .867 .207 .029 .177 7.056** .000 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X3) 
.934 .872 .870 .224 .068 .203 3.273** .001 

ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (X6) 
.935 .873 .872 .123 .062 .120 1.991* .047 

 R = 0.935 R2 = 0.873 Adjusted R2 = 0.872 a = -0.328 S.E.est =±0.15829 

 *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

 จากตาราง 45 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 7 ดา้น พบว่า มีจำนวน  

5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านบริหารงานทั่วไป (Y4) ได้อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง (X1) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) และมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คอื ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.393 ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.373 ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.177 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.203 และด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ  0.120 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 

ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้รอ้ยละ 87.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรเท่ากับ ±0.15829 
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y4 ′ = -0.328 + 0.383X7 + 0.382X1 + 0.207X2 + 0.224X3 + 0.123X6 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z4 ′  = 0.393Z7 + 0.373Z1 + 0.177Z2 + 0.203Z3 + 0.120Z6 

  ผลการวิจัยครั้งนี ้มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานของการวิจัยข้อที่ 6 ที่ว่า 

“ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ดา้น มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน” 

 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ที่ด ีได้แก่ ด้าน

วัฒนธรรมองค์การ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงและด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน  

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยนำปัจจัยการ

บริหารทั้ง 5 ดา้น จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน    

   1. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมองค์การ         

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

    “...การนอบน้อมให้ความเคารพผูอ้าวุโส การทุ่มเทในการทำงาน  

การเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานที่ดขีองโรงเรียนและสร้างความ

เข้มแข็งให้ยั่งยนืใครไปใครมาก็จะดำเนินการตามวัฒนธรรมขององค์กรตลอดไป...” 

                                                  (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 

     “...ฝ่ายบริหารควรส่งเสริม สนับสนุนครู นักเรียน ดา้นความคิด

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายได้ร่วม

วางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นสังคมกัลยาณมิตร ทำงานอย่างมคีวามสุขมีความสามัคคี...” 

                                             (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
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   “...ให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติ ความเชื่อ 

ค่านยิม และระเบียบ ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน...” 

                                                     (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564)   

    “...ทำความเข้าใจวัฒนธรรมในปัจจุบันและความท้าทายที่ตอ้งเผชิญ  

การสรา้งค่านิยมที่ดีร่วมในองค์กร การวางแผนและการสร้างกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงาน 

การสรา้งการมีส่วนร่วม มอบบทบาทและให้ความสำคัญในฐานะสมาชิกของทีมงานการ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้กิดวัฒนธรรมองค์การ ติดตาม ประเมินผล  

ปรับปรุงและพัฒนางาน...” 

                                                        (สท้าน  วารี, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564)  
 

   “...ผู้อำนวยการสถานศกึษาต้องมีจุดยืนมีทักษะในการสื่อสาร สร้าง

ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดภีายใต้คุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมประเพณีอันดี

งามขององค์กรการดำเนินการ PLC ให้เกิดการใฝ่รู้...” 

                                                (สมพร  หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564)  
 

   “...ตอ้งเริ่มจากผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในวัฒนธรรมการทำงาน 

มีการกำหนดแผน การมสี่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ทุ่มเทให้กับเวลางาน คดิเห็น

ประโยชน์ของผูเ้รียนที่จะได้รับเป็นหลัก รัก และสามัคคีให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 

ดุจคนครอบครัว...” 

                                                (กษมน  มังคละคีร,ี สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2564) 
 

    “...สร้างกลยุทธ์และร่วมกันวางแผนในการทำงาน การให้ทุกฝ่ายที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กร มีการกำกับติดตาม  

ประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ...” 

                                               (กิตติศักดิ์  นามวงศ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

      “...มกีารกำหนดกลยุทธ์ของสถานศกึษา กำหนดแผนการปฏิบัติงาน

ขององค์กร การมสี่วนร่วมของคนในองค์กร การวางคนให้ถูกกับงาน การนิเทศติดตามผล

การดำเนินงานด้วยกัลยาณมิตร การให้คำแนะนำ ช่วยเหลอื ความสามัคคีของคนใน

องค์กร...” 

                                           (นัทธมน  ทวีกิตติเกษม, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564)



156 

    “...ตอ้งกำหนดวิถีธรรม วัฒนธรรมที่ดใีนองค์กรให้ไปในแนวเดียวกัน  

มีการช่วยเหลือให้คำปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กร

ตั้งไว้...” 

                                              (รุ่งนภา  แก้วปัญญา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดใีนการประพฤติปฏิบัติแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังคำกล่าว “ทำให้เห็น เป็นใหดู้” เพื่อสร้างความ

ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจรติมคีวามวิรยิะอุตสาหะ 

มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ...”     

                                                   (ปาริชาต ิ ชินโณ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

   2. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

    “...ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมพลัง ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากรในองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผ่านกระบวนการเพิ่มพูนความรู้

ต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น...” 

                                                  (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...มโีครงการ/นโยบายพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนมกีารพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่องทั้งเป็นรายบุคคลและทีมงานใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC มีผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาบุคลากร มีการตดิตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การให้ขวัญและ

กำลังใจที่ยุติธรรมมีการสร้างระบบเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร...” 

                                             (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูบ้ริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนา

บุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่องอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพื่อที่บุคลากรจะได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ

และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน...” 

                                                     (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
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    “...การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ การจัดทำแผนพัฒนา

ตนเอง (ID-Plan) มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม  

เช่น การประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมออนไลน์ การปฏิบัติงานตาม

สภาพจริงโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วม การทำงานเป็นทีม กระบวนการ PLC การกระจาย

อำนาจ การตดิตามประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน...” 

                                                        (สท้าน  วารี, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ส่งเสริมความรู ้จติใจ สวัสดิการ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและผ่านกระบวนการ 

PLC ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในองค์กร...” 

                                                (สมพร  หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...สำรวจปัญหาของบุคลากรในองค์กร วางแผนแก้ไขการพัฒนา

บุคลากรดำเนินการพัฒนาบุคลากรและการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร...” 

                                                (กษมน  มังคละคีร,ี สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องส่งเสรมิให้บุคลากรได้เพิ่มพูน

ประสบการณ์ ความรู้ เช่น การอบรม สัมมนา การศกึษาดูงาน การศกึษาต่อมกีารวาง

แผนการพัฒนาและกำกับติดตามผลการพัฒนา...” 

                                               (กิตติศักดิ์  นามวงศ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความ

คิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผ่าน

กระบวนการวางแผนการพัฒนาและมีการนเิทศตดิตามให้ความช่วยเหลอื...” 

                                           (นัทธมน  ทวีกิตติเกษม, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารจะต้องคอยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทุก

รูปแบบ สรา้งวิสัยทัศน์ร่วมและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ดีของผู้ร่วมงานให้เป็นคนที่

สามารถพร้อมรับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา...” 

                                              (รุ่งนภา  แก้วปัญญา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
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    “...ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอและให้การเสริมแรงบุคลากรที่เป็นต้นแบบในการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความวิรยิะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทั้งหลายให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ...” 

                                                   (ปาริชาต ิ ชินโณ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

   3. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

    “...ส่งเสริมการใช้สื่อ เครื่องมอื ช่องทางการจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อ การ

ประชุม ตดิต่อกับผูป้กครองให้ได้ข้อมูลกระชับรวดเร็ว...” 

                                                  (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...กำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ทำงาน มฝี่าย/งานรับผดิชอบโดยตรง สนับสนุน ส่งเสริม จัดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนางานทั้งเครื่องมอื อุปกรณ์และผู้แนะนำ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบ

เครือข่าย มีเจา้หน้าที่ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้คำปรึกษาส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ...” 

                                             (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...จัดซือ้จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่

จำเป็นมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกงาน และควรมกีารส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิาน...” 

                                                     (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...การสนับสนุนด้านปัจจัย วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบำรุงรักษา การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน การกำกับ

ติดตามการใชง้าน การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ...” 

                                                        (สท้าน  วารี, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
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    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมกีารส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใหเ้กิด

ความตระหนักในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติจริง นำมาใช้ในการบริหารให้

เกิดประสทิธิภาพ การกำกับติดตามและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ต่อเนื่อง...” 

                                                (สมพร  หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...ผูบ้ริหารจะต้องรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำในการใชใ้ห้

สอดคล้องกับงานในองค์กร มกีารกำหนดแผนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา มีการนเิทศติดตามผลการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ...” 

                                                (กษมน  มังคละคีร,ี สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2564) 
 

    “...ตอ้งวางแผนในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับงาน มีการพัฒนาบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการกำหนดผู้รับผดิชอบในการดูแลควบคุม การตดิตามประเมินผลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ...” 

                                               (กิตติศักดิ์  นามวงศ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มคีวามเหมาะสมกับผูใ้ช้ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร  

การนเิทศตดิตาม การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ...” 

                                           (นัทธมน  ทวีกิตติเกษม, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารจะต้องมกีระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ผ่านการวาง

แผนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอกับความตอ้งการของครู...” 

                                              (รุ่งนภา  แก้วปัญญา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
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    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องสรา้งความตระหนักและสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรภายในโรงเรียน เน้นใช้แล้วเกิด

อะไรใหม่ ๆ กับผูเ้รียนมากสุด...” 

                                 (ปาริชาติ  ชินโณ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

   4. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง             

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

    “...ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบ อยากใหผู้ร้่วมงานปรพฤติปฏิบัติตน

เช่นไรก็ต้องทำให้เขาเห็นก่อน ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน โดยอิงหลักวิชาการสู่

หลักการปฏิบัติ ได้แก่ การกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ การบริหารบุคคล  

การบริหารแบบมีอุดมการณ์...” 

                                                  (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...มนีโยบายส่งเสริมพัฒนาผูน้ำการเปลี่ยนแปลงใหก้ับบุคลากร     

มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผูน้ำ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา มโีครงการที่

หลากหลายในการพัฒนาภาวะผูน้ำให้กับบุคลากร วสิัยทัศน์ของหน่วยงานทุกคนควรมีส่วน

ร่วมกันกำหนด คุณลักษณะที่ควรพัฒนาในตัวบุคลากรที่มภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง เช่น  

แรงจูงใจ การเป็นแบบอย่างที่ด ีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม...” 

                                             (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...ตอ้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญ  

และนำองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาปรับและพัฒนาการบริหารจัดการ  

ไม่ว่าจะเป็นการมวีิสัยทัศน์ การกระตุน้ทางปัญญา การคำนงึถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล การเสริมแรงบันดาลใจ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลกระตือรอืร้นและเอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้...” 

                                                     (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564)   
 

    “...การพัฒนาต้นแบบด้านการบริหาร การกระตุ้นทางปัญญา การ

สร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นการปรับกระบวนทัศน์ดา้นการบริหาร การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล   

การสื่อสาร การมอบหมายงานตามความถนัดและความสนใจ การใช้แผนเป็นเครื่องมอืใน 
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การบริหาร เช่น การสร้างวิสัยทัศน์เชิงรุก การตัง้เป้าหมาย การกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนา การตดิตามความก้าวหน้าและปรับปรุงของงาน เป็นต้น การกระจายอำนาจในการ

บริหารงานและการจัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจและค่านิยมที่ดีในองค์กร...” 

                                                        (สท้าน  วารี, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้อำนวยการสถานศกึษาต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ มุมมองในการ

มองระบบการศกึษาในปัจจุบัน สรา้งความเข้าใจสภาพบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  

ชีแ้จงทำความเข้าใจ การทำ PLC ของผู้บริหารสถานศกึษา สรา้งเครือข่ายการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องในการบริหาร...” 

                                                (สมพร  หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารควรส่งเสริมสร้างความภาคภูมใิจและความมั่นใจในการ

ทำงาน โดยเปิดโอกาสใหม้ีการเสนอปัญหาและให้แต่ละบุคคลได้มสี่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานโดยการสรา้งความตระหนักให้บุคลากร

ทุกคนหนา้ที่รับผดิชอบและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การกระตุ้นการใช้ปัญญา มุ่งเนน้ 

การดูแลเอาใจใส่บุคลากรอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของแต่ละบุคลากรได้รับผดิชอบตรง

ตามความสามารถและการคำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยส่งเสริมให้มกีารพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพอยู่เสมอ...” 
                                                (กษมน  มังคละคีร,ี สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารจะต้องปรับวิสัยทัศน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนำมา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง กล้า

ตัดสินใจ ภายใต้เหตุและผลที่ถูกต้อง...”   

                                               (กิตติศักดิ์  นามวงศ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมกีารประชุมวางแผน จัดวางตัวบุคลากร 

มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ จัดบรรยากาศการทำงานที่ดีให้

บุคลากรมีโอกาสพบปะสร้างสัมพันธ์ที่ดตี่อกันใหค้วามยุติธรรมกับบุคลากรอย่าง 

เท่าเทียมกัน...” 
                                           (นัทธมน  ทวีกิตติเกษม, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564)
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    “...ผู้บริหารจะต้องมวีิสัยทัศน์กว้างไกล คิดนำหน้า เป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ เสียสละ...” 

                                              (รุ่งนภา  แก้วปัญญา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ผู้บริหารสถานศกึษาต้องสรา้งความตระหนักให้กับบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางและ

หลักสูตรสถานศกึษา...” 

                                                   (ปาริชาต ิ ชินโณ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

   5. สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านงบประมาณที่ใช้ในการ

บริหารงาน ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

    “...ในบางครั้งงบประมาณที่มากจากทางราชการอาจมไีม่เพียงพอ  

ผูบ้ริหารจะต้องมคีวามสามารถในการจัดหางบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ จากหน่วยงานและ

องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน เมื่อได้มาแล้วจะต้องมหีลักการบริหารที่ชัดเจน

ร่วมกันคิดร่วมกันทำกับผู้ปกครองชุมชนให้ครอบคลุมงานทุกงานที่มอียู่อย่างมีประสิทธิผล...” 

                                                  (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...การจัดทำแผนงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของ

โรงเรียน จัดทำโครงการเน้นการยกระดับคุณภาพของผูเ้รียน การจัดทำแผนงบประมาณ

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีฝ่ายกำกับติดตามการใช้งบประมาณ/ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของโรงเรียน มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ...” 

                                             (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
 

    “...จัดหางบประมาณมาใช้ในการบริหารงานทุกด้านโดยจัดสรร

งบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้งานในโรงเรียนได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ผูป้กครอง  

ชุมชน...” 

                                                     (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2564) 
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    “...การวางแผนงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  

คุ้มค่า คุ้มทุน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหาร

งบประมาณปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนตามระเบียบราชการกำหนดใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมในการใชง้บประมาณ...” 

                                                        (สท้าน  วารี, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...ตอ้งคิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีการวางแผนการใชง้บประมาณโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใส ตรวจสอบได้และใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ...” 

                                                (สมพร  หลิมเจริญ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของการจัด

การศกึษาให้คลอบคลุมงานทุกงานอย่างมีประสิทธิภาพ มกีารนเิทศตรวจสอบการใช้

งบประมาณ มกีารรายงานผลการใช้งบประมาณและประเมินผลการใช้งบประมาณ...” 

                                                (กษมน  มังคละคีร,ี สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2564) 
 

    “...การกำหนดแผนการใช้งบประมาณ การดำเนินการใชง้บประมาณ

ตามระเบียบของราชการ การระดมทุนจากทุกภาคส่วน การกำกับติดตามการใช้

งบประมาณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับมากที่สุด...”   

                                               (กิตติศักดิ์  นามวงศ์, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
 

    “...องคก์รต้องมีการกำหนดแผนการใชง้บประมาณ ผูบ้ริหารจะต้อง

เป็นผู้กว้างขวางสามารถติดต่อประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์

ขององค์กร การระดมทุนจากชุมชนในการพัฒนาองค์กร การกำกับ ติดตาม รายงานผล

การใชง้บประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้...” 

                                           (นัทธมน  ทวีกิตติเกษม, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
 

    “...เน้นการใชง้บประมาณตามหลักธรรมาภบิาลก่อให้เกิดความ 

คุ้มค่าสูงสุด คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก...” 

                                              (รุ่งนภา  แก้วปัญญา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 
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    “...ผู้บริหารจะต้องมกีารกำกับติดตามการใช้งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส  

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนต่อไป...”                                                              

                                                   (ปาริชาต ิ ชินโณ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) 
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ตาราง 46 การสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมการ 

ให้ความเคารพผูใ้หญ่ตามประเพณี 
✓          1 10 

2. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานมคีวามทุ่มเทในการทำงาน 
✓     ✓     2 20 

3. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการสรรหาคนดี   

คนเก่งเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศกึษา 
✓          1 10 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมมาตรฐาน

ที่ดขีองสถานศึกษาและพัฒนาให้มคีวามเข้มแข็งขึน้

เรื่อย ๆ 
✓  ✓ ✓ ✓   ✓   5 50 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทาง 
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5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับ

ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำให้กับครู  

นักเรียน 

 ✓         1 10 

6. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมการทำงาน

แบบกัลยาณมติร 
 ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  6 60 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกคน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา 
 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   6 60 

8. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับติดตามผล

การปฏิบัติงาน   
   ✓   ✓ ✓   3 30 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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9. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
   ✓       1 10 

10. ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ✓ ✓ ✓    ✓ 4 40 

11. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารกำหนด  

กลยุทธ์ทิศทางในการพัฒนาสถานศกึษา 
      ✓ ✓   2 20 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากร มแีผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 90 
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ตาราง 46  (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกำหนดโครงสร้าง

การบริหารจัดการสถานศกึษาอย่างชัดเจน 
 ✓           

3. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีเครอืข่ายการพัฒนา

บุคลากร มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
 ✓  ✓ ✓        

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องส่งเสริมขวัญและกำลังใจ

ให้กับผูร้่วมงานด้วยความยุติธรรม 
   ✓ ✓   ✓  ✓ 4 40 
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ตาราง 46  (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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5. ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมความเชื่อมั่น 

ในการทำงานให้กับผูร้่วมงาน 
✓   ✓ ✓      3 30 

6. ผูบ้ริหารควรมีการตดิตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 ✓  ✓  ✓ ✓ ✓   5 50 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรรับฟังความคิดเห็น

ผูร้่วมงาน 
   ✓    ✓   2 20 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  6 60 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทาง 
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2. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการบำรุง ซ่อมแซมสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถพร้อมใช้งาน 
 ✓  ✓  ✓ ✓    4 40 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกำหนดผู้รับผดิชอบ

ในการดูแลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ✓     ✓    2 20 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ 5 50 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการจัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เพียงพอกับความตอ้งการของผู้ใช้ 

ในสถานศกึษา 

  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  5 50 

6. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับติดตามการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   5 50 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นต้นแบบของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ✓     1 10 

8. ผู้บริหารสถานศกึษาต้องกำหนดแผนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
     ✓ ✓ ✓ ✓  4 40 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรพัฒนาตนเองให้เป็น

ต้นแบบด้านการบริหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

ต่อเพื่อนร่วมงาน   
✓   ✓     ✓  3 30 

2. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพัฒนา

กระบวนการบริหารโดยอิงหลักวิชาการ เช่น  

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุน้ทางปัญญา 

การสรา้งแรงบันดาลใจ การบริหารบุคคล 

การบริหารแบบมีอุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ 

การทำงานเป็นทีม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     6 60 

 

 

172 



173 

 
 

ตาราง 46  (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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3. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการสื่อสารภายใน

สถานศกึษาที่ชัดเจน 
   ✓       1 10 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการมอบหมายงาน 

ตามความถนัดและความสนใจ   
   ✓  ✓  ✓   3 30 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาควรใช้แผนเป็นเครื่องมอื 

ในการบริหาร เช่น การสร้างวิสัยทัศน์เชิงรุก 

การตัง้เป้าหมายการกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนา การตดิตามความก้าวหน้าและปรับปรุง 

ของงาน เป็นต้น 

 ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 7 70 
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ตาราง 46  (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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6. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกระจายอำนาจ 

ในการบริหารงานและการจัดสินใจ   
   ✓   ✓ ✓   3 30 

7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมภาวะผูน้ำ 

เช่น การอบรม  ประชุมสัมมนา   
 ✓  ✓  ✓     3 30 

8. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู ้
    ✓      1 10 

9. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการสร้างสัมพันธภาพ 

ที่ดภีายในสถานศกึษา 
       ✓   1 10 

ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารงาน 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีแผนการใชง้บประมาณ

ที่ใชใ้นการบริหารงาน 
 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  7 70 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 
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2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการตดิต่อประสาน

ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ

เอกชน หรือระดมทุน ในการนำมาบริหารจัดการ 

ในสถานศกึษานอกเหนอืจากงบประมาณจากทาง

ราชการ  

✓  ✓ ✓   ✓ ✓   5 50 

3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับติดตามการ

ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โปร่งใส 
 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 7 70 

4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาอย่างเพียงพอ 
  ✓        1 10 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

การพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทาง 

ไช
ยา

  ภ
าว

ะบ
ุตร

 

เพ
ลิน

พศิ
  ธ

รร
มร

ัตน
์ 

ธว
ัชชั

ย 
ไพ

ให
ล 

สท
้าน

  ว
าร

ี 

สม
พร

  ห
ลิม

เจ
ริญ

 

กษ
มน

  ม
ังค

ละ
คีร

ี 

กิต
ติศั

กด
ิ์  น

าม
วง

ศ์ 

นัท
ธม

น 
 ท

วีก
ิตต

ิเก
ษม

 

รุ่ง
นภ

า 
 แ

ก้ว
ปัญ

ญ
า 

ปา
ริช

าต
 ิ ชิ

นโ
ณ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีส่งเสริมให้มีการรายงาน

ผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 ✓   ✓ ✓  ✓   4 40 

6. ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีส่งเสริมการใช้

งบประมาณตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด 
   ✓  ✓ ✓ ✓   4 40 
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 จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1. ดา้นวัฒนธรรมองค์การ 

   ปัจจัยการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์การ ควรมกีารพัฒนา ดังนี้ 

    1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมการทำงานแบบ

กัลยาณมติร       

    1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศกึษา 

    1.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมมาตรฐานที่ดีของ

สถานศกึษาและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ 

    1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดดี้านคุณธรรม  

จรยิธรรม      

    1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน   

    1.6 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความทุ่มเท

ในการทำงาน 

    1.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำหนดกลยุทธ์ทิศทางในการ

พัฒนาสถานศกึษา 

    1.8 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมการให้ความเคารพผูใ้หญ่

ตามประเพณี 

    1.9 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารสรรหาคนดี คนเก่งเข้ามา

ปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

    1.10 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับความคิด

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำให้กับครู นักเรียน 

    1.11 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร 

   ปัจจัยการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมกีารพัฒนา ดังนี้ 

    2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

    2.2 ผูบ้ริหารควรมกีารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ำเสมอ 
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    2.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องส่งเสรมิขวัญและกำลังใจให้กับ

ผูร้่วมงานด้วยความยุติธรรม 

    2.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมเีครือข่ายการพัฒนาบุคลากร มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 

    2.5 ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำงานใหก้ับ

ผูร้่วมงาน 

    2.6 ผู้บริหารสถานศกึษาควรรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน 

    2.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำหนดโครงสร้างการบริหาร

จัดการสถานศกึษาอย่างชัดเจน 

  3. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ปัจจัยการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาดังนี้ 

    3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้ผูร้่วมงานใช้สือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    3.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู ้ 

และประสบการณ์ทางดา้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เพียงพอกับความตอ้งการของผู้ใชใ้นสถานศกึษา 

    3.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำกับติดตามการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารบำรุง ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สามารถพร้อมใชง้าน 

    3.6 ผู้บริหารสถานศกึษาต้องกำหนดแผนการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ชัดเจน   

    3.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำหนดผูร้ับผิดชอบในการดูแลสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.8 ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นต้นแบบของการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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  4. ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   ปัจจัยการบริหารด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ควรมีการพัฒนา ดังนี้ 

    4.1 ผู้บริหารสถานศกึษาควรใชแ้ผนเป็นเครื่องมอืในการบริหาร เช่น 

การสรา้งวิสัยทัศน์เชิงรุก การตัง้เป้าหมาย การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การ

ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงของงาน เป็นต้น 

    4.2 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารพัฒนากระบวนการบริหารโดยอิง

หลักวิชาการ เช่น การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ 

การบริหารบุคคล การบริหารแบบมีอุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม 

    4.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบด้านการ

บริหารเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน   

    4.4 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารมอบหมายงานตามความถนัดและ

ความสนใจ   

    4.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกระจายอำนาจในการบริหารงาน

และการตัดสินใจ   

    4.6 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมภาวะผูน้ำ เช่น การอบรม  

ประชุมสัมมนา   

    4.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารสื่อสารภายในสถานศกึษาที่ชัดเจน 

    4.8 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

    4.9 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน

สถานศกึษา 

  5. ดา้นงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 

   ปัจจัยการบริหารด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน ควรมกีาร

พัฒนา ดังนี้ 

    5.1 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมแีผนการใช้งบประมาณที่ใช้ในการ

บริหารงาน 

    5.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารกำกับติดตามการใช้งบประมาณ

ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โปร่งใส 
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    5.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารตดิต่อประสานขอรับงบประมาณ

จากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนหรอืระดมทุนในการนำมาบริหารจัดการใน

สถานศกึษานอกเหนอืจากงบประมาณจากทางราชการ 

    5.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมสี่งเสริมให้มีการรายงานผลการใช้

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

    5.5 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมสี่งเสริมการใชง้บประมาณตาม

ระเบียบของทางราชการที่กำหนด 

    5.6 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

อย่างเพียงพอ 

 

 

     

              

 

 



บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยได้

ดำเนนิการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและนำเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี ้   

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย    

   2. สมมติฐานของการวิจัย    

   3. วธิีดำเนินการวิจัย    

   4. สรุปผลการวิจัย    

   5. อภิปรายผลการวิจัย 

   6. ขอ้เสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้                  

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
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และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

สมมตฐิานของการวิจัย  
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

อยู่ในระดับมาก 

                   3. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน แตกต่างกัน  

  5. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก  
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  6. ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน  

 

วธิีดำเนินการวจิัย    
 

  การวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยใช้รูปแบบงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) 
โดยได้ดำเนนิการ ดังนี้ 
 

  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน         

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2564   

จำนวน 2,850 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 175 คน และครูผูส้อน จำนวน  

2,675 คน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน  
 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 

2563 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 341 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน จำแนกเป็น

กลุ่มผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 68 คน และครูผูส้อน จำนวน 274 คน จากโรงเรียน 68  

โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49) 

 

  3. เครื่องมือในการวิจัย 

   3.1 ลักษณะเครื่องมอื 

    เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มรีายละเอียด ดังต่อไปนี ้    
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     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามเป็นแบบมีตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไว้ให้ 

(forced choice)   

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 7 ดา้น  

จำนวน 49 ข้อ   

     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 4 ด้าน  

จำนวน 29 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มลีักษณะเป็น แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis 

Likert Method) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 82) 

   3.2 คุณภาพเครื่องมอื  

    การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการวิจัย 

ดังนี้ 

     3.2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้เป็น

แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

     3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากทฤษฎี หลักการ  

แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องและทำการสร้างแบบสอบถาม 

     3.2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยและปรังปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     3.2.4 นำแบบสอบถามที่ปรังปรุงแก้ไขแลว้เสนอให้ผูเ้ชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกต้องเหมาะสม

ของภาษา การใชถ้้อยคำ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และนำแบบสอบถามที่ผ่านการ

ตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญนำไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณา

ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
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     3.2.5 ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง HE 64-111 ออกโดย

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ลงนามโดย 

นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสกลนคร จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิน้ 50 คน แล้วนำข้อมูล

มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยคัดข้อคำถามที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไปไว้ใช้ โดยค่าคุณภาพของ

แบบสอบถาม มีดังนี ้ 

      3.2.5.1 คุณภาพของแบบสอบถามปัจจัยการบริหารมีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.341 - 0.810 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929  

      3.2.5.2 คุณภาพของแบบสอบถามประสทิธิผลโรงเรียนมีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.391 - 0.829 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.950   

      3.2.5.3 คุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีค่า และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.341 - 0.829 และมี

ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.927  
 

  4. การจัดเก็บข้อมูล 

   การจัดเก็บข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้      

    4.1 ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ทำหนังสอืเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืใน

การเก็บข้อมูล 

    4.2 นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามทั้งที่เป็นเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งหากข้อมูลไม่ครบถ้วนผูว้ิจัย

จะใช้วธิีเดินทางไปเก็บข้อมูลดว้ยตนเองและส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

    4.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป      
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  5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

   เพื่อให้การวเิคราะหข์้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจาก 

ที่ผู้วจิัยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วทำการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิต ิดังนี้ 

    5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    5.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพของเครื่องมอื ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนกของ

แบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

(Item total Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)                       

    5.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

     5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก ใช้ค่าสถิติ ดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     5.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก ใช้ค่าสถิตดิังนี้ คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

     5.3.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ คือ การจำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่งใชก้ารทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าท ี(t-test) ชนิด 

Independent Sample การจำแนกตามขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) มีความแตกต่างกันทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างตามความเหมาะสม 
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     5.3.4 สมมตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน ใช้ค่าสถิต ิดังนี้ คือ การจำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) ชนิด 

Independent Sample การจำแนกตามขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) มีความแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างตามความเหมาะสม 

     5.3.5 สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกใชก้าร

ทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient) 

     5.3.6 สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยการบริหารโรงเรียนอย่างนอ้ย  

1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

analysis) 

     5.3.7 การหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ที่พบว่าองค์ประกอบของปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ไปสร้างเป็นแบบ 

สัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 คน และใชก้ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) แล้วนำเสนอในรูปแบบความเรยีง 

 

 

 



188 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

สรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

  3. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01  

   3.2 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน  _   

   3.3 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัย

ทางการบริหารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  4. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

พบว่า 
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   4.1 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01   

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน   _   

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน  

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  5. ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียน (X) กับประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก (rXtYt =0.930) อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01  

  6. ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์ จำนวน 7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1)  

และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ได้รอ้ยละ 92.8 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  

±0.09251 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

    Yt ′ = 0.430 + 0.251X7 + 0.260X2 + 0.324X3 + 0.151X1 + 0.085X5 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน   

ได้ดังนี ้

    ZYt ′ = 0.331Z7 + 0.284Z2 + 0.378Z3 + 0.189Z1 + 0.111Z5 
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  7. แนวทางการพัฒนา ผูว้ิจัยนำปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน 

พบว่า มี 5 ดา้น ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนได้ คอื  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3)  

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) ดังนี้ 

   7.1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 1) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริม

การทำงานแบบกัลยาณมิตร 2) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสถานศกึษา 3) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมมาตรฐานที่ดขีอง

สถานศกึษาและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ 4) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเป็น

แบบอย่างที่ดดี้านคุณธรรม จรยิธรรม 5) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับติดตามผล

การปฏิบัติงาน 6) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความทุ่มเทในการ

ทำงาน 7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางในการพัฒนาสถานศกึษา 

8) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมการให้ความเคารพผู้ใหญ่ตามประเพณี  

9) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

10) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสริมเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ  

ให้กับครู นักเรียนและ 11) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน  

   7.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 1) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากร มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 2) ผู้บริหารควรมีการตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3) ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องส่งเสรมิขวัญและ

กำลังใจให้กับผู้ร่วมงานด้วยความยุติธรรม 4) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีเครอืข่ายการ

พัฒนาบุคลากร มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 5) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมความ

เชื่อมั่นในการทำงานให้กับผู้ร่วมงาน 6) ผู้บริหารสถานศกึษาควรรับฟังความคิดเห็น

ผูร้่วมงานและ 7) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกำหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการ  

   7.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ผู้บริหารสถานศกึษาควรส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ผูบ้ริหารสถานศกึษา

ควรมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอกับความตอ้งการของผูใ้ช้ในสถานศึกษา   

4) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับติดตามการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการบำรุง ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ

พร้อมใชง้าน 6) ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องกำหนดแผนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน  

7) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกำหนดผู้รับผดิชอบในการดูแลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และ 8) ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   7.4 ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใช้แผน

เป็นเครื่องมอืในการบริหาร เช่น การสร้างวิสัยทัศน์เชิงรุก การตัง้เป้าหมาย การกำหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การติดตามความก้าวหนา้และปรับปรุงของงาน เป็นต้น 

2) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพัฒนากระบวนการบริหารโดยอิงหลักวิชาการ เช่น การ

คำนงึถึงปัจเจกบุคคล การกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ การบริหารบุคคล  

การบริหารแบบมีอุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม 3) ผู้บริหาร

สถานศกึษาควรพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบด้านการบริหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อน

ร่วมงาน 4) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการมอบหมายงานตามความถนัดและความสนใจ  

5) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจ   

6) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการส่งเสริมภาวะผูน้ำ เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา   

7) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการสื่อสารภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน 8) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ 9) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศกึษา 

   7.5 ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 1) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมี

แผนการใชง้บประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน 2) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการกำกับ

ติดตามการใชง้บประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โปร่งใส 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร

มีการตดิต่อประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนหรือระดมทุน 

ในการนำมาบริหารจัดการในสถานศกึษานอกเหนอืจากงบประมาณจากทางราชการ  

4) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีส่งเสริมให้มีการรายงานผลการใชง้บประมาณอย่างต่อเนื่อง 

5) ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีส่งเสริมการใชง้บประมาณตามระเบียบของทางราชการที่

กำหนดและ 6) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่าง

เพียงพอ 
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อภิปรายผลการวจิัย   

   

 จากการศกึษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยอภปิรายผลตาม

ผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่บุคลากรทางการศกึษา

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการศกึษายอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัด

การศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการมีผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่มภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง จนถึงการมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหาร

จัดการสถานศกึษาในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่สถานศกึษา

ต้องใช้วธิีการสอนอย่างหลากหลายใหเ้ข้ากับการที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนใน

สถานศกึษาได้ นอกจากนีอ้าจเกิดจากสถานศกึษาปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลุตามความตอ้งการที่กำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบที่สอดรับกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

พันธกิจของสถานศกึษาที่กำหนด มีการดำเนินการนเิทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไ้ด้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ ปัจจัยภาวะผูน้ำทางวิชาการ 

และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สรคุปต์ บุญเกษม (2560, หนา้ 217) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหาร

จัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 
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จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับศักยภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  

ด้านโครงสร้าง ดา้นคน ด้านเทคโนโลยีและดา้นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ สำเภาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัยการบริหารของสถานศกึษา ได้แก่ 

ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลใน

องค์กรและปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา  ภู่เงิน (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การและปัจจัยด้าน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   

  2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป 

และด้านงานงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ

สถานศกึษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นตรงตามบริบทของ

ท้องถิ่น มกีารพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญมีการพัฒนาครู  

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีการนเิทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการ

เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยวุดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประกอบด้วย ความสามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคติทางบวก ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้

เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ  สำเภาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
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ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง  

ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศกึษา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายใน

สถานศกึษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา  

ภู่เงนิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหม้ีทัศนคติทางบวก  

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศกึษา และความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาภายในสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 95) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

หนองคาย เขต 1 พบว่าประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน ความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนและความพึงพอใจในการทำงาน  

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน   

  3. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ที่ต่างกัน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 สำหรับรายด้าน พบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ดังนี ้ด้าน

งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดา้นวัฒนธรรมองค์การ ดา้นภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะผูบ้ริหารสถานศกึษารู้และเข้าใจบทบาทหนา้ที่ในการบริหารสถานศกึษา เข้าใจ 

ทุกประเด็นของสถานศกึษาเป็นอย่างดี เป็นผู้นำและริเริ่มแนวทางการพัฒนาสถานศกึษา   
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ส่วนครูผูส้อนจะได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศกึษาเพียงฝ่ายเดียว   

เช่น ได้รับแต่งตัง้ให้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการก็จะมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของงาน

วิชาการที่ตนเองรับผดิชอบและขาดความรูค้วามเข้าใจในงานฝ่ายอื่น ๆ ทำให้มมีุมมอง

เกี่ยวกับปัจจัยการบริหารต่ำกว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา สอดคล้องตามแนวคิดของ Hersey 

and Blanchard (1992, อ้างถึงใน เสถียร อ่วมพรหม, 2559, หน้า 29) กล่าวว่า การบริหาร

โรงเรียนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับบุคคล และกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนซึง่พร้อมดว้ยปัจจัยการบริหาร ได้แก่ เครื่องมอืต่าง ๆ งบประมาณและเทคโนโลยี  

เพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องตามแนวคิดของ เสถียร  

อ่วมพรหม (2559, หนา้ 16) ได้นยิาม การบริหารโรงเรียนว่าเป็นกระบวนการทำงาน

ร่วมกันระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน โดยมีปัจจัยทางด้านการบริหาร 

ได้แก่ คน งบประมาณ สื่อเทคโนโลยี ระบบการบริหารเพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน แก้วฝ่าย 

(2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 

โดยภาพรวมผูบ้ริหารมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโดยรวมสูงกว่าครูผู้สอน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมาลย์ ลีทอง (2563, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัด

สำนักงาน คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร พบว่า ผูบ้ริหารมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโดยรวมสูงกว่าครูผูส้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

   3.2 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน  

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในสถานศกึษาขนาดใดก็ตามเห็นปัจจัยการบริหารต่าง ๆ 

อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับและการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับความนยิมในการบริหารงานโดยเฉพาะการบริหาร

การศกึษา สอดคล้องกับแนวคิด Dessler (1998, p. 202) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ำการ
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เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการใชอ้ิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องทัศนคติและขอ้

สมมตฐิานของสมาชิกขององค์กร รวมถึงการสร้างความสอดคล้องกับพันธกิจ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Lunenburg & Ornstein 

(2000, pp. 150 - 151) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงออกของ

พฤติกรรมของผูน้ำที่จะกระตุ้นจูงใจให้ลูกน้อง ทำงานตามที่คาดหวังหรือมากกว่า  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน แก้วฝ่าย (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง   

ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์  อุปพงษ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนรูท้ี่ยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญ

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนที่อยู่ในสถานศกึษาที่มขีนาดแตกต่างกัน 

โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน  

   3.3 ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัย

ทางการบริหารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและด้านวัฒนธรรมองค์การ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า  

ปัจจัยการบริหารด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนปัจจัยการบริหารโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและด้านวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มี
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ประสบการณ์ในการทำงานมากและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ดังคำสัมภาษณ์ของ

นักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ประกอบด้วย ไชยา  ภาวะบุตร (สัมภาษณ์,  

22 กันยายน 2564) ได้เสนอว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ทำงานมานานย่อมมี

ประสบการณ์การบริหารมีความเช่ียวชาญและชำนาญมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีนและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าเพราะในบางเรื่องแค่ความรูค้วามสามารถไม่เพียงพอ

ต่อการตัดสินใจหรอืไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการบางเรื่องตอ้งใช้ประสบการณ์ 

ความชำนาญเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันจึงมคีวามเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

คำสัมภาษณ์ของ ว่าที่พันตรีกิตตศิักดิ์ นามวงศ์ (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) ได้เสนอ

ว่า ความรูห้าได้จากตำรา จากเอกสารและสื่อต่าง ๆ แต่ประสบการณ์นั้นต้องอาศัย

ระยะเวลาในการสั่งสม ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์น้อยจะมีเทคนิควิธีการความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงานมากกว่าจงึมีข้อคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ ปริชาติ  

ชินโณ (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) ได้เสนอว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย ย่อมมีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน เพราะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะมี

ความชำนาญงานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจงึมี

ข้อคิดเห็นแตกต่างกัน   

  4. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นมากกว่า

ครูผูส้อน ดังนี้ ด้านบริหารงานทั่วไป ดา้นงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคลากร  

ด้านงานวิชาการ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษามองว่าตนเองมีบทบาทและ 
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ความสำคัญในการพัฒนาสถานศกึษา เป็นผูน้ำในการขับเคลื่อนงานภายในสถานศึกษาให้ 

มีประสิทธิภาพ ตนเองมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มคีวามรู้ความสามารถเนื่องจาก

เข้ารับการอบรม การประชุมทางวิชาการและตนเองได้ส่งเสริมความรูแ้ละให้ความรู้แก่

ผูร้่วมงานที่ถูกต้อง มีการนเิทศกำกับติดตาม การสร้างขวัญกำลังในการทำงานของ

ผูร้่วมงานในขณะที่ครูผู้สอนมองสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสถานศกึษามองไม่ชัดเจน สอดคล้อง

กับคำสัมภาษณ์ของ สท้าน วาร ี(สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) ได้เสนอว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษาจะต้องเข้าใจแผนการพัฒนาสถานศกึษามากที่สุดและเป็นผู้นำต้นแบบของการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใหม่ ทันสมัยและคาดหวังความสำเร็จของสถานศกึษาในภาพรวมทุก

งานสูงกว่าครูผูส้อนจึงมขี้อคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ รุ่งนภา  

แก้วปัญญา (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) ได้เสนอว่า โดยส่วนมากความคาดหวัง

ความสำเร็จของครูผู้สอนจะขึน้อยู่กับหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียว แต่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีความคาดหวังต่อผลสำเร็จในภาพรวมทุกงานของสถานศกึษาจงึมีขอ้คิดเห็น

แตกต่างกัน สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ สมพร หลิมเจริญ (สัมภาษณ์, 27 กันยายน  

2564) ได้เสนอว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดใีน

การปฏิบัติราชการเมื่อผูบ้ริหารสถานศกึษาทำได้จงึขยายผลไปยังผูร้่วมงาน พรอ้มทั้งสร้าง

ความเช่ือมั่น ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันที่จะทำงานใหบ้รรลุตามฝ่ายงานที่ตน

รับผิดชอบได้จึงมีขอ้คิดเห็นแตกต่างกัน   

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศกึษาทุกแห่งมคีวามคิดเห็น

คล้ายคลึงกัน สถานศกึษาใดที่มกีารวางแผนดี ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนมีความ

รับผิดชอบ เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทุ่มเทกำลังเวลาให้กับสถานศกึษา

อย่างจริงจัง สถานศกึษานั้นย่อมประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม  

เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อน ขนาดของโรงเรียนต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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พิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์ (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ขนาดของโรงเรียนต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน   

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน  

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 1 ดา้น ได้แก่ 

ด้านงานงบประมาณและแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดา้น  

ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์มาก (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 - 20 ปี และมากกว่า 20 ปี) จะมอง

ว่าสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากในขณะที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์นอ้ย (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 10 ปี) จะมองว่าสถานศึกษามี

ประสิทธิผลต่ำ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานมากจะมองประสิทธิผลของสถานศกึษาเทียบกับอดีตที่ผ่านมาในขณะที่

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์น้อย จะมองประสิทธิผลสถานศกึษาตามเกณฑ์การประเมิน 

สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ นัทธมน ทวีกิตตเิกษม (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) 

ได้เสนอว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนยิ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมากและมี

ความตัง้ใจในการทำงานใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนางานจะทำให้สถานศกึษานั้นมี

คุณภาพและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจึงมคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

คำสัมภาษณ์ของ รุ่งนภา แก้วปัญญา (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2564) ได้กล่าวว่า 

ประสบการณ์การทำงาน นับว่าเป็นจุดได้เปรียบที่สำคัญของคนที่กำลังหางาน เพราะหาก

มีผู้สมัครงานในตำแหน่งเดียวกัน คุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณวุฒิตามต้องการถ้าจะต้อง

เลือกมาสัมภาษณ์สัก 5 คน สิ่งที่จะช่วยให้กรรมการสนใจเลือกใครมาสัมภาษณ์นั้นคงหนี

ไม่พ้นเรื่องของประสบการณ์การทำงานจึงมคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับการให้

คำสัมภาษณ์ของ ปริชาติ ชินโณ (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2564) ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์มากนับเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความพร้อมในการ

ทำงาน ตัดปัญหาการตอ้งมานั่งสอนงานหรือต้องลุน้ว่าสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
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ตามกำหนดหรือไม่ เพราะยิ่งมปีระสบการณ์การทำงานมากเท่าไหร่ ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นถึง

ความน่าเชื่อถือของคนนั้นที่สามารถทำงานได้เลยโดยไม่ตดิอะไรจึงมคีวามคิดเห็นต่างกัน  

  5. ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียน (X) กับประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก (RXtYt = 0.930) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร

โดยรวม (Xt) กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหาร

โรงเรียนโดยรวม (Xt) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรยีน ด้านงาน

งบประมาณ (Y2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

มาก (RXtY2= 0.922) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ด้าน

บริหารงานทั่วไป (Y4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (RXtY4 = 0.882) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ด้านบริหารงานบุคคล (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (RXtY4 = 0.761) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนและ 

ด้านงานวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (RXtY3 = 0.754) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนมคีวามเข้าใจและคิดเห็นตรงกันว่าถ้ามี

ปัจจัยการบริหารที่ดจีะทำให้ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนดีตามไปด้วย เพราะปัจจัยการ

บริหารด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านอื่น ๆ ล้วน

แล้วแต่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการ

และด้านงานงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยวุดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ  

สำเภาแก้ว (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า  

ปัจจัยการบริหารมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัด
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา เนตรทอง (2563, หน้า 163) ได้ทำการวิจัยเรื่อง   

ปัจจัยการบริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนใน

อำเภอวิเชยีรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า  

ปัจจัยการบริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอ 

วิเชยีรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในเชงิบวกอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่นำมา

วิเคราะห์ จำนวน 7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1)  

และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานโดยตัวแปรที่มี

อำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณ 

ที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รอ้ยละ 92.8  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.09251 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ 

ในการบริหารสถานศกึษาผู้บริหารสถานศกึษาต้องดำเนินการ 2 อย่าง คือ 1) แสดง

บทบาทและหน้าที่ในการบริหาร (management functions) ซึ่งก็คือภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

2) เสาะหาทรัพยากรที่ใชใ้นการบริหาร (management resources) ซึ่งทรัพยากรการบริหาร

ที่สำคัญ ได้แก่ คน แรงงาน เงนิ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูบ้ริหารจะต้องใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารสถานศกึษาควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ดว้ยกระบวนการวางแผนการจัดการที่เป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องทั้งระบบ ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยวุดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ตัวแปรปัจจัยการบริหารสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
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ของโรงเรียน ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การด้านการตัดสินใจ ภาวะผูน้ำทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาครู วัฒนธรรมองค์การด้านความหลากหลายของบุคลากรและวัฒนธรรม

องค์การด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรยีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

อำนาจพยากรณ์ ร้อ้ยละ 62.20 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรคุปต์ บุญเกษม (2560, 

หนา้ 217) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน

ขนาดเล็กในเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีจำนวน 3 ปัจจัย 

คือ ปัจจัยการบริหารจัดการด้านงาน ด้านคน และด้านเทคโนโลยี ทั้งสามปัจจัยสามารถ

ร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสทิธิผลโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 69.0 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ สำเภาแก้ว 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัย

ด้านนโยบายและการปฏิบัติ ดา้นลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะบุคคลและด้าน

ลักษณะองค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 โดยมีอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 76.70  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา  ภู่เงิน (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย

บรรยากาศองค์การ ปัจจัยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 77.20 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐศักดิ์  

ศริิสมบูรณ์เวช (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีอำนาจ

พยากรณ์ร้อ้ยละ 62.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษม์ มหาศิรพิันธ์ (2563, หน้า 

95) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ปัจจัยบริหาร

ประกอบด้วย ด้านโครงสรา้งองค์กร ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน ด้านเทคโนโลยี 
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สารสนเทศและด้านวัฒนธรรมองค์กร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน 

ขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 65.8   
 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังนี้   
 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ดา้นการพัฒนาบุคลากร ดา้นแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง ด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

ควรนำปัจจัยการบริหารแต่ละดา้นมาปรับใช้ในการบริหารสถานศกึษาและควรพัฒนา

ปัจจัยการบริหารด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่   

  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ดา้นงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล          

ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านงานงบประมาณ ควรพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนทุกด้าน 

ให้มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา ควรจัดอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูร้ับผิดชอบใน

งานฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 7 

ด้าน พบว่า ม ี5 ดา้น ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนได้ คือ  
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ด้านวัฒนธรรมองค์การ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3)  

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (X1) และด้านงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5)  

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ได้รอ้ยละ 92.8 ควรพัฒนาปัจจัยการบริหารทั้ง 5 ดา้น ใหสู้งขึน้กว่าเดิม  

โดยหน่วยงานที่รับผดิชอบ เช่น สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ควรจัดอบรม

หรอืประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เพื่อพัฒนาปัจจัยการบริหารที่สามารถพัฒนาได้  

เช่น การพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมองค์การและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและควรเพิ่ม

งบประมาณการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

   2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

   ควรมีการศึกษาปัจจัยการบริหารรายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนไปทำการวิจัยในรูปแบบของการวจิัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัย

การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และพืน้ที่อื่น ๆ ต่อไป 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร   คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

และหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ว่าที่รอ้ยตรี ดร.นพินธ์ บรรพสาร ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
4. ดร.กษมน  มังคละครีี ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ  

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
5. ดร.อนุสรา  พิพทิธภัณฑ์ ครูโรงเรยีนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมือง   

จังหวัดสกลนคร                      
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ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางการพัฒนา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร   คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธาน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. ดร.สท้าน  วารี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
5. ดร.สมพร  หลิมเจรญิ ผูอ้ำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 
6. ดร.กษมน มังคละคีรี ผูอ้ำนวการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                      

7. นางนัทธมน  ทวีกิตติเกษม ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน   

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                

8. ว่าที่พันตรี กิตตศิักดิ์ นามวงศ์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนโพนวัฒนาวิทยา   

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                      
9. นางรุ่งนภา  แก้วปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกุง 

อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                      
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10. นางปริชาติ  ชินโณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพน

วัฒนาวิทยา อำเภอโพนนาแก้ว   

จังหวดัสกลนคร                      
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย  

เรื่อง ปัจจัยการบรหิารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

********************************************************************** 

คำชี้แจง  

 1. แบบสอบถามนี้ใชเ้พื่อสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1   

 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กรุณาตอบแบบสอบถามตาม

ความเป็นจริง ขอ้มูลที่ได้จะไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม แต่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อการ

บริหารจัดการศกึษาและพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนต่อไป 

 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้วของความกรุณาส่งคืนตามที่อยู่ 

ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองส่งถึงผูว้ิจัย  

  ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี  

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

        นายขวัญเพชร  พลวงค์ 

    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

รหัส :  
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐานผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริง 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

      ครูผูส้อน 

   2. ขนาดของโรงเรียน 

      โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน จำนวน 120 คนลงมา) 

      โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน จำนวน 121 - 300 คน) 

      โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (นักเรียน  จำนวน 301 คนขึน้ไป) 

   3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (กรณีครูผูส้อน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยจนถึงปัจจุบัน กรณีผูบ้ริหารสถานศกึษานับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรอืรักษาราชการแทนจนถึงปัจจุบัน) 

      น้อยกว่า 10  ปี 

      10 - 20 ปี 

      มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่  2 

ปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คำชี้แจง  ให้ท่านอ่านแบบสอบถามแต่ละข้อให้ชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 

ระดับความคิดเห็น ที่ตรงกับความจริง เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

   5   หมายถงึ มีปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ระดับมากที่สดุ 

   4 หมายถงึ มีปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ระดับมาก 

   3 หมายถงึ มีปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ระดับปานกลาง 

   2 หมายถงึ มีปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ระดับน้อย 

   1 หมายถงึ มีปัจจัยการบริหารโรงเรยีน  ระดับน้อยทีสุ่ด 

ตัวอย่าง 

ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

00 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกำหนดโครงสร้าง

การบริหารที่ชัดเจน 

✓     

 

คำอธิบาย   

  ข้อ 00 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่องระดับความคิดเห็น 5 แสดงว่า ปัจจัยการบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกำหนด

โครงสรา้งการบริหารที่ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรมให้บุคคลอื่น

เห็นว่าตนเองมคีุณธรรม จริยธรรม  

เป็นแบบอย่างที่ดี 

     

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุ้นผูร้่วมงานเห็น

ความสำคัญตามภารกิจถึงผลประโยชน์ที่จะเกิด

กับสถานศกึษา 

     

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานแสดง

ความสามารถในการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน 

     

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความหมาย ท้าทาย  

สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นใหผู้ร้่วมงานมีความสุข

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

     

5 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น

ต่อเพื่อนร่วมงานในการเอาชนะอุปสรรคและ

ปัญหาต่าง ๆ 

     

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมผู้ร่วมงานสามารถ 

ใช้ทักษะและความสามารถในการทำงานเพื่อ

ความสำเร็จของสถานศกึษาอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ 

     

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูมองเห็นภาพ

เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเพื่อ

การขับเคลื่อนขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน 

     

ด้านที ่2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 สถานศกึษามีนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ชัดเจน 

 

     



257 

ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

9 สถานศกึษาพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูเห็น

ความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้รวมถึงการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

     

10 สถานศกึษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาด้านการจัดการเรียนรู้ 

     

11 สถานศกึษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา  

การศกึษาดูงานหรอืการศกึษาต่อ 

     

12 สถานศกึษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ผ่านการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ รายงานผล

การพัฒนาตนเองทุกครั้ง  

     

13 สถานศกึษามีการตดิตามผลการพัฒนาตนเอง

ของครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ผ่านการ

ประชุม อบรม สัมมนา การศกึษาดูงานหรอื

การศกึษาต่อ 

     

14 สถานศกึษามีการรับฟังความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับหลักสูตรการ

ฝกึอบรมที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ 

     

ด้านที ่3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 สถานศกึษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และสามารถใช้งานได้ 

     

16 สถานศกึษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มคีุณภาพ

บุคลากรสามารถเรียกใช้ได้ทันที 

     

17 เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทวัสดุที่สถานศึกษา

นำมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรยีนรู้มเีพียงพอ 

กับจำนวนนักเรียน 
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ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

18 สถานศกึษาให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานหรอืจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

19 สถานศกึษามีการพัฒนาบุคลากรให้ใชร้ะบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

     

20 สถานศกึษามีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ 

ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

     

21 สถานศกึษาจัดใหม้ีผู้ดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอย่าง

เหมาะสม   

     

ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

22 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุ้น

ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างกัลยาณมิตรให้ปฏิบัติตาม

จุดมุ่งหมายขององค์กรจนประสบความสำเร็จ 

     

23 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกำหนดกรอบการ

ปฏิบัติงาน โดยใหอ้ิสระในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ 

     

24 ผูบ้ริหารสถานศกึษาร่วมแสดงความยินดีกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จตาม

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

     

25 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงความ

แตกต่างด้านพฤติกรรม 

     

26 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการแสดงออกถึงความรัก  

เมตตาต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างบริสุทธิ์ใจ 
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ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

27 ผูบ้ริหารสถานศกึษาคอยให้คำปรึกษาเมื่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

     

28 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มีกิจกรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วน 

ในสถานศกึษา 

     

ด้านที่ 5 งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารงาน 

29 สถานศกึษามีการวางแผนการใชง้บประมาณ 

ที่ชัดเจนและเหมาะสม   

     

30 สถานศกึษามีคำสั่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล

เกี่ยวกับงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

     

31 สถานศกึษาใช้จ่ายเงนิในการดำเนินงานในส่วน

ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนที่

กำหนด 

     

32 สถานศกึษามีการระบุผลผลิตที่ได้จากการใช้

งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 

     

33 สถานศกึษาใช้งบประมาณในส่วนต่าง ๆ ด้วย

ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

และสามารถตรวจสอบได้ 

     

34 สถานศกึษามีการระดมทุน เพื่อพัฒนาการ

ดำเนนิงานของสถานศกึษาในด้านต่าง ๆ ให้ดขีึน้ 

     

35 สถานศกึษากำหนดแนวทางการใชง้บประมาณ

โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ระดับปฏิบัติการตาม

ยุทธศาสตร์จุดเน้นที่ได้ตัง้เป้าไว้ 

     

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชน เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศกึษา 
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ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

37 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถประสานงานให้เกิด

ความร่วมมอืที่ดใีนการพัฒนาสถานศกึษา 

     

38 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุม หารอืและ

ยอมรับแนวคิดของชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่น 

สำหรับการพัฒนาสถานศกึษา 

     

39 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและชุมชนมกีารกำหนด

ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

     

40 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญกับการเข้า

ร่วมกิจกรรมในชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่าย 

หรอืหน่วยงานในท้องถิ่น 

     

41 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสร้างความเข้าใจ 

ในเป้าประสงค์ในการพัฒนาสถานศกึษาทุกครั้ง  

ด้วยความกระจ่างกับชุมชน 

     

42 ทุกครั้งที่มกีารจัดกิจกรรมภายในสถานศกึษา 

จะได้รับการช่วยเหลอืทั้งด้านความคดิและ

ร่างกายด้วยดีจากชุมชน 

     

ด้านที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ 

43 สถานศกึษาให้ความสำคัญ และยอมรับในการ

ตัดสินใจของหัวหน้าฝ่าย ตามภาระหน้าที่ 

     

44 ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ความสำคัญ

ระบบอาวุโสของโรงเรียน 

     

45 ครูและบุคลากรทางการศกึษายินดีที่จะปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งของสถานศกึษาด้วยความเต็มใจ 

     

46 ครูและบุคลากรทางการศกึษายินดีเสียสละเวลา

ปฏิบัติงานตามคำสั่งนอกเหนอืจากเวลาราชการ 

     

47 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีการปฏิบัติตาม

กฏหมายอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

48 ครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงานด้วย

ความทุ่มเทเพื่อเป้าหมายขององค์กร 

     

49 ผูบ้ริหารสถานศกึษาปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ตอนที่  3 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

คำชี้แจง  ให้ท่านอ่านแบบสอบถามแต่ละข้อให้ชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 

ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความจริง เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

   5   หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ระดับมาก 

   3 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ระดับน้อย 

   1 หมายถึง มีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่าง 

ข้อ ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

00 สถานศกึษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

✓     

 

คำอธิบาย   

  ข้อ 00 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง

ระดับความคิดเห็น 5 แสดงว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับบริบทชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 งานวิชาการ 

1 สถานศกึษาส่งเสริมให้มกีารพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

     

2 สถานศกึษาได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

     

3 สถานศกึษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศกึษาและภายนอก

สถานศกึษา  

     

4 สถานศกึษาจัดใหม้ีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล

การดำเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน 

ในโรงเรยีน 

     

5 สถานศกึษามีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     

6 สถานศกึษาจัดใหม้ีการวัดผล ประเมนิผล  

โดยเทียบโอน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์  

ผลงานจากสถานศกึษาอื่นตามแนวทาง 

ที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนด 

     

7 สถานศกึษามีการส่งเสริมครูในการทำวิจัย 

ในชั้นเรียน 

     

ด้านที่ 2 งานงบประมาณ 

8 สถานศกึษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

เพื่อจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

9 สถานศกึษาได้จัดทำบัญชถีูกต้องตามระเบียบ 

ของทางราชการ 

     

10 สถานศกึษามีระบบการบริหารจัดการพัสดุ 

และสินทรัพย์ที่ดแีละตรวจสอบได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

11 สถานศกึษามีการบริหารจัดการการเงนิเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 

     

12 สถานศกึษามีการตดิตามผลตรวจสอบ ประเมินผล 

และรายงานผลการใชเ้งิน และผลการดำเนินงาน 

ให้กรรมการ ผูป้กครองและชุมชนรับทราบ 

ทุกภาคเรียน 

     

13 สถานศกึษาให้คณะกรรมการทำงานเร่งรัดติดตาม 

การใชง้บประมาณรายได้ ดำเนินการเร่งรัดตดิตาม 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ

เบิกจ่ายให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

     

14 สถานศกึษามีคณะกรรมการ/คณะทำงานกำหนด

มาตรการ วางแผนจัดระบบการควบคุมภายใน 

ของสถานศกึษา 

     

15 สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษา 

     

ด้านที่ 3 บริหารงานบุคคล 

16 สถานศกึษามีการวางแผนอัตรากำลังคนและ

บุคลากรในสถานศกึษาให้เพียงพอและเหมาะสม

ต่อนักเรียน 

     

17 สถานศกึษาได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและการ

รักษาวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ชุมชนสังคม 

     

18 สถานศกึษาจัดระบบพิจารณาความดีความชอบ 

แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์การ

ประเมินผลงานอย่างเหมาะสมยุติธรรม 

 

     



265 

ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

19 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการ

ศกึษานำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร 

ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ

สถานศกึษา 

     

20 สถานศกึษาให้อิสระในการตัดสินใจในงานที่ได้รับ

มอบหมายตามขอบเขตความรับผดิชอบ 

     

21 สถานศกึษามีกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติ

ความขัดแย้งในหน่วยงาน 

     

22 สถานศกึษาจัดระบบและดำเนินการ ออกจาก

ราชการของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้

สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

กำหนดในกฎระเบียบ 

     

ด้านที่ 4 บริหารงานทั่วไป 

23 สถานศกึษามีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศที่ทันสมัย 

     

24 สถานศกึษามีการประสานงานกับผูป้กครอง 

และชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมอืช่วยเหลอื 

สนับสนุนกิจกรรมการศกึษา 

     

25 สถานศกึษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน

วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไปให้

มีความสะดวก และคล่องตัว 

     

26 สถานศกึษามีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมและเอื้อ

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

     

27 สถานศกึษาจัดทำข้อมูลนักเรียน และระบบข้อมูล

สารสนเทศ จากสำมะโนผูเ้รียน เพื่อให้สามารถนำ

ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

28 สถานศกึษามีการกำหนดแผนการรับนักเรียน 

และการดำเนนกิารตามแผน โดยประสานงานกับ

ผูป้กครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

29 สถานศกึษาจัดทำระบบเครือข่ายการประสานงาน 

และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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แบบประเมินเครื่องมอืการวิจัย 

 

เรื่อง  ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน  

         เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

 

ผูป้ระเมิน....................................................................ตำแหน่ง....................................... 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................. 

 

คำชี้แจง 

 ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญโปรดอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวจิัย ซึ่งเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอให้พิจารณา 

แบบสอบถาม โดยทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ิจัยจะนำ

จากการประเมินของท่านมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึน้  

 ตัวเลขแต่ละช่องประเมินมีความหมาย ดังนี้  

    + 1 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ใช้ได้”  

      0 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ไม่แน่ใจว่าใชไ้ด้” 

     -1 หมายถึง ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครื่องมอื “ใช้ไม่ได้” 

หรอืท่านเห็นควรเพิ่มเตมิประการใด กรุณาเขียนข้อมูลลงในช่องเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ

เพื่อผู้วจิัยจะได้ปรับปรุงใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

    

        ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืของท่าน 

          นายขวัญเพชร  พลวงค์ 

            นักศึกษา 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าสอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนด

 ไว้หรอืไม่เพียงใดและทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

1 สภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.2 ครูผูส้อน     

    

2 ขนาดของโรงเรียน 

   2.1 ขนาดเล็ก 

   2.2 ขนาดกลาง 

   2.3 ขนาดใหญ่ /ใหญ่พิเศษ 

    

3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   3.2 ระหว่าง 10 - 20 ป ี

   3.3 มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าสอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้ 

             หรอืไม่เพียงใดและทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดงพฤติกรรม 

ให้บุคคลอื่นเห็นว่าตนเองมีคุณธรรม 

จรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 

    

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุ้น

ผูร้่วมงานเห็นความสำคัญตามภารกิจ 

ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสถานศกึษา 

    

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสให้

ผูร้่วมงานแสดงความสามารถในการ

ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน 

    

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความหมาย 

ท้าทายและกระตุ้นให้ผูร้่วมงาน 

มีความสุขในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

    

5 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความไว้วางใจ  

ความเช่ือมั่นต่อเพื่อนร่วมงานในการ

เอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ 

    

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมผู้ร่วมงาน

สามารถใช้ทักษะและความสามารถ 

ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของ

สถานศกึษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูมองเห็นภาพ

เป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนขององค์การ

ไปในทิศทางเดียวกัน 

    

ด้านที ่2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 สถานศกึษามีนโยบายและมาตรฐาน 

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ชัดเจน 

    

9 สถานศกึษาพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครู

เห็นความสำคัญของหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

การเรียนรูท้ี่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

    

10 สถานศกึษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

    

11 สถานศกึษามีการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเข้ารับการประชุม  

อบรม สัมมนา การศกึษาดูงานหรอื

การศกึษาต่อ 

    

12 สถานศกึษาให้ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ผ่านการพัฒนาตนเองในด้าน 

ต่าง ๆ รายงานผลการพัฒนาตนเอง 

ทุกครั้ง  

    

13 สถานศกึษามีการตดิตามผลการพัฒนา

ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา  

การศกึษาดูงานหรอืการศกึษาต่อ 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

14 สถานศกึษามีการรับฟังความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับ

หลักสูตรที่ตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ 

    

ด้านที ่3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 สถานศกึษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ 

อย่างแท้จริง 

    

16 สถานศกึษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

คุณภาพบุคลากรสามารถเรียกใช้ได้ทันที 

    

17 เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทวัสดุ         

ที่นำมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

    

18 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญของ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ

บริหารงานหรอืจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    

19 สถานศกึษามีการพัฒนาบุคลากรให้ใช้

ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

    

20 สถานศกึษามีบุคลากรที่มคีวามรู้

ความสามารถในการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 

    

21 สถานศกึษาจัดใหม้ีผู้ดูแลบำรุงรักษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลอย่างเหมาะสม   
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

22 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกระตุ้น

ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างกัลยาณมิตร          

ให้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายขององค์กร       

จนประสบความสำเร็จ 

    

23 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการกำหนดกรอบ

การปฏิบัติงาน โดยใหอ้ิสระในการปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ 

    

24 ผูบ้ริหารสถานศกึษาร่วมแสดงความยินดี

กับผูใ้ต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ

ตามเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

    

25 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

กับผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลโดย

คำนงึถึงความแตกต่างด้านพฤติกรรม 

    

26 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการแสดงออกถึง

ความรักเมตตาต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา 

อย่างบริสุทธิ์ใจ 

    

27 ผูบ้ริหารสถานศกึษาคอยให้คำปรึกษา

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

    

28 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มีกิจกรรม 

การสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศกึษา 

    

ด้านที่ 5 งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารงาน 

29 สถานศกึษามีการวางแผนการใช้

งบประมาณที่ชัดเจนและเหมาะสม 

    



273 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

30 สถานศกึษามีคำสั่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณ ตามระเบียบ

ของทางราชการ 

    

31 สถานศกึษาใช้จ่ายเงนิในการดำเนินงาน

ในส่วนต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

    

32 สถานศกึษามีการระบุผลผลิตที่ได้จาก

การใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่าที่สุด 

    

33 สถานศกึษาใช้งบประมาณในส่วนต่าง ๆ 

ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ 

ของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้ 

    

34 สถานศกึษามีการระดมทุนด้าน

งบประมาณ เพื่อพัฒนาการดำเนนิงาน

ของสถานศกึษาในด้านต่าง ๆ ใหด้ีขึ้น 

    

35 การใชง้บประมาณคำนึงถึงผลลัพธ์ 

ตามยุทธศาสตร์จุดเน้นที่ได้ตั้งเป้าไว้ 

    

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหชุ้มชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

สถานศกึษา 

    

37 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถ

ประสานงานให้เกิดความร่วมมอืที่ดี 

ในการพัฒนาสถานศกึษา 

    

38 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการประชุมหารือ

และยอมรับแนวคิดของชุมชนหรอืองค์กร

ท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาสถานศกึษา 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

39 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและชุมชนมกีาร

กำหนดปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้ 

    

40 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้ความสำคัญกับ

การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและองค์กร

ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 

    

41 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการสร้าง 

ความเข้าใจในเป้าประสงค์ในการพัฒนา

สถานศกึษาทุกครั้งด้วยความกระจ่าง 

กับชุมชน 

    

42 ทุกครั้งที่มกีารจัดกิจกรรมภายใน

สถานศกึษาจะได้รับการสนับสนุนด้วยดี

จากชุมชน 

    

ด้านที่ 8 วัฒนธรรมองค์การ 

43 สถานศกึษาให้ความสำคัญและยอมรับ 

ในการตัดสินใจของหัวหน้าฝ่าย 

ตามภาระหน้าที่ 

    

44 ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้

ความสำคัญกับระบบอาวุโส  

    

45 เมื่อผู้บริหารสถานศกึษามีคำสั่งให้

ปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษายินดีที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ 

ด้วยความเต็มใจ  

    

46 ครูและบุคลากรทางการศกึษายินดี

เสียสละเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่ง

ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเหนอืจากเวลา

ราชการ 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

47 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีการ

ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

    

48 ครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงาน

ด้วยความทุ่มเทเพื่อเป้าหมายขององค์กร 

    

49 ผูบ้ริหารสถานศกึษาปฏิบัติงานด้วยความ

มุ่งม่ันตั้งใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีน  

            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าสอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้ 

             หรอืไม่เพียงใด และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 1 งานวิชาการ 

1 สถานศกึษาส่งเสริมให้มกีารพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตร

ท้องถิ่น 

    

2 สถานศกึษาได้พัฒนากระบวนการเรียน

การสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

    

3 สถานศกึษามีการส่งเสริม สนับสนุน     

ให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งใน

สถานศกึษาและชุมชน ตลอดจน 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

    

4 สถานศกึษาจัดใหม้ีการนิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนในโรงเรยีน 

    

5 สถานศกึษามีการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

    

6 สถานศกึษาจัดใหม้ีการวัดผล 

ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู ้ทักษะ 

ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศกึษา 

อื่นตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการ

กำหนด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

7 สถานศกึษามีการส่งเสริมครูในการทำ

วิจัยในชัน้เรียน 

    

ด้านที่ 2 งานงบประมาณ 

8 สถานศกึษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีเพื่อจัดสรรงบประมาณโดยขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

    

9 สถานศกึษาได้จัดทำบันทึกรายรับ 

รายจ่าย เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้และ

เปิดเผยต่อชุมชน 

    

10 สถานศกึษามีระบบการบริหารจัดการ

พัสดุและสนิทรัพย์ที่ดแีละตรวจสอบได้ 

    

11 สถานศกึษามีการจัดทำระบบการ

บริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของ

กระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 

    

12 สถานศกึษามีการตดิตามผลตรวจสอบ 

ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งิน 

และผลการดำเนินงานใหก้รรมการ 

ผูป้กครองและชุมชนรับทราบ 

ทุกภาคเรียน 

    

13 สถานศกึษาให้คณะกรรมการทำงาน

เร่งรัดตดิตาม การใชง้บประมาณรายได้ 

ดำเนนิการเร่งรัดตดิตาม การเบิกจ่าย

งบประมาณ และรายงานผลการ

เบิกจ่ายให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

14 สถานศกึษามีคณะกรรมการ/

คณะทำงานกำหนดมาตรการ วางแผน

จัดระบบการควบคุมภายในของ

สถานศกึษา 

    

ด้านที่ 3 บริหารงานบุคคล 

15 สถานศกึษามีการวางแผนอัตรากำลังคน

และบุคลากรในสถานศกึษาให้เพียงพอ

และเหมาะสมต่อนักเรียน 

    

16 สถานศกึษาได้ส่งเสริมการปฏิบัติตาม

วินัยและการรักษาวินัยของครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเพื่อเป็น

แบบอย่างที่ดแีก่ชุมชนสังคม 

    

17 สถานศกึษาจัดระบบพิจารณาความดี

ความชอบแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาตามเกณฑ์การประเมินผลงาน

อย่างเหมาะสมยุติธรรม 

    

18 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รูและ

บุคลากรทางการศกึษานำเสนอข้อมูล 

และข้อคิดเห็นต่อผูบ้ริหารในการพัฒนา

และปรับปรุง การบริหารงานของ

สถานศกึษา 

    

19 สถานศกึษาให้อิสระในการตัดสินใจ 

ในงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต

ความรับผดิชอบ 

    

20 สถานศกึษามีกระบวนการแก้ไขปัญหา

และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน 
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ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

21 สถานศกึษาจัดระบบและดำเนินการ 

ออกจากราชการของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดใน

กฎระเบียบ 

    

ด้านที่ 4 บรหิารงานทั่วไป 

22 สถานศกึษามีการพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 

    

23 สถานศกึษามีการประสานงานกับ

ผูป้กครองและชุมชนเพื่อแสวงหาความ

ร่วมมอืช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม

การศกึษา 

    

24 สถานศกึษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

บริหารทั่วไปให้มคีวามสะดวก 

และคล่องตัว 

    

25 สถานศกึษามีการจัดระบบบริหาร

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มี

ความเหมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อ 

การเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน 

    

26 สถานศกึษาจัดทำข้อมูลนักเรียนและ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ จากสำมะโน

ผูเ้รียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

                                                       ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน 

                        (....................................................) 

                          …………./.............../.............. 

 

 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

27 สถานศกึษามีการกำหนดแผนการรับ

นักเรียน และการดำเนนิการตามแผน 

โดยประสานงานกับผูป้กครองนักเรียน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    

28 สถานศกึษาจัดทำระบบเครือข่ายการ

ประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ 

โดยเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก จ 

คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 
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ตาราง 47 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ เรื่อง ปัจจัยการบริหาร 

 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของผูต้อบ 

 แบบสอบถาม 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 ขนาดของโรงเรียน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

  

 จากตาราง 47 พบว่า  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ   

ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสอดคล้องทั้งหมด      

3 ขอ้ มคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.8 ทุกข้อ 
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ตาราง 48 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ เรื่อง ปัจจัยการบริหาร 

 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้าน ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลนคร เขต 1 

ด้านที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาแสดง

พฤติกรรมให้บุคคลอื่นเห็นว่า

ตนเองมคีุณธรรม จริยธรรม 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

กระตุน้ผู้ร่วมงานเห็น

ความสำคัญตามภารกิจถึง

ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิด

โอกาสใหผู้ร้่วมงานแสดง

ความสามารถในการทำงาน

อย่างเท่าเทียมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้

ความหมาย ท้าทาย สร้าง

แรงจูงใจและกระตุ้นให้

ผูร้่วมงานมคีวามสุข 

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความ

ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นต่อเพื่อน

ร่วมงานในการเอาชนะ

อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง  48  (ต่อ) 

ข้อ

ที ่ ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริม

ผูร้่วมงานสามารถใช้ทักษะและ

ความสามารถในการทำงาน

เพื่อความสำเร็จของ

สถานศกึษาอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู

มองเห็นภาพเป้าหมายที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เพื่อการขับเคลื่อนของ

องค์การไปในทิศทางเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

ด้านที ่2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 สถานศกึษามีนโยบายและ

มาตรฐานในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 สถานศกึษาพัฒนาครูโดย

มุ่งเนน้ให้ครูเห็นความสำคัญ

ของหลักสูตร การจัดกิจกรรม

การเรียนรูร้วมถึงการวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

10 สถานศกึษามุ่งพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษาด้าน 

การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษามีการส่งเสริมให้

ครูและบุคลากรทางการศกึษา

เข้ารับการประชุม อบรม 

สัมมนา การศกึษา ดูงานหรือ

การศกึษาต่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษามีการส่งเสริมให้

ครูและบุคลากรทางการศกึษา

เข้ารับการประชุม อบรม 

สัมมนา การศกึษา ดูงานหรือ

การศกึษาต่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12 สถานศกึษาให้ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่ผ่าน

การพัฒนาตนเองในด้าน 

ต่าง ๆ รายงานผลการพัฒนา

ตนเองทุกครั้ง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 สถานศกึษามีการตดิตามผล

การพัฒนาตนเองของครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่ผ่าน

การประชุม อบรม สัมมนา  

การศกึษาดูงานหรอืการ 

ศกึษาต่อ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

14 สถานศกึษามีการรับฟังความ

คิดเห็นของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

การฝึกอบรมที่ต้องการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที ่3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 สถานศกึษามีสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและ

สามารถใช้งานได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

16 สถานศกึษามีระบบข้อมูล

สารสนเทศที่มคีุณภาพบุคลากร

สามารถเรียกใช้ได้ทันที 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 เทคโนโลยีสารสนเทศประเภท

วัสดุที่สถานศึกษานำมาใช้

ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18 สถานศกึษาให้ความสำคัญของ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไปใช้ในการบริหารงานหรอืจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 สถานศกึษามีการพัฒนา

บุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

20 

 

 

สถานศกึษามีบุคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21 สถานศกึษาจัดใหม้ีผู้ดูแล

บำรุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลอย่างเหมาะสม   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

22 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

กระตุน้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

กัลยาณมติรให้ปฏิบัติตาม

จุดมุ่งหมายขององค์กรจน

ประสบความสำเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน 

โดยใหอ้ิสระในการปฏิบัติอย่าง

เต็มที ่

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24 ผูบ้ริหารสถานศกึษาร่วมแสดง

ความยินดกีับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จตาม

เป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

25 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้

ความสำคัญกับผูใ้ต้บังคับ 

บัญชาเป็นรายบุคคลโดย

คำนงึถึงความแตกต่าง 

ด้านพฤติกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

แสดงออกถึงความรัก เมตตา

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

บริสุทธิ์ใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารสถานศกึษาคอยให้

คำปรึกษาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มี

กิจกรรมการสร้าความสัมพันธ์

อันดีระหว่างบุคลากรทุกภาค

ส่วนในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 5 งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารงาน 

29 สถานศกึษามีการวางแผนการ

ใช้งบประมาณที่ชัดเจนและ

เหมาะสม   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30 สถานศกึษามีคำสั่งการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ

งบประมาณตามระเบียบ 

ของทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

31 สถานศกึษาใช้จ่ายเงนิในการ

ดำเนนิงานในส่วนต่าง ๆ อย่าง

เป็นระบบและเป็นไปตามแผน

ที่กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32 สถานศกึษามีการระบุผลผลิต

ที่ได้จากการใชง้บประมาณให้

เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

33 สถานศกึษาใช้งบประมาณใน

ส่วนต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส

เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

34 สถานศกึษามีการระดมทุน

ด้านงบประมาณเพื่อ

พัฒนาการดำเนินงานของ

สถานศกึษาในด้านต่าง ๆ  

ให้ดีขึ้น 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

35 สถานศกึษากำหนดแนว

ทางการใช้งบประมาณโดย

คำนงึถึงผลลัพธ์ระดับ

ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

จุดเน้นที่ได้ตั้งเป้าไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

36 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิด

โอกาสใหชุ้มชน เข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนา

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถ

ประสานงานให้เกิดความ

ร่วมมอืที่ดใีนการพัฒนา

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

ประชุมหารอืและยอมรับ

แนวคิดของชุมชน หรอืองค์กร

ท้องถิ่น สำหรับการพัฒนา

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ชุมชนมกีารกำหนดปัญหา

และช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้

ความสำคัญกับการเข้าร่วม

กิจกรรมในชุมชนและองค์กร

ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงาน

ในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

41 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการ

สร้างความเข้าใจใน

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

สถานศกึษาทุกครั้ง  

ด้วยความกระจ่างกับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

42 ทุกครั้งที่มกีารจัดกิจกรรม

ภายในสถานศกึษาจะได้รับ

การช่วยเหลอืทั้งด้านความคิด

และร่างกายด้วยดีจากชุมชน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ด้านที่  7  วัฒนธรรมองค์การ 

43 สถานศกึษาให้ความสำคัญ 

และยอมรับในการตัดสินใจ

ของหัวหน้าฝ่ายตาม

ภาระหน้าที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

44 สถานศกึษาให้ความสำคัญกับ

ระบบอาวุโส  

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

45 ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษายินดีที่จะปฏิบัติงานตาม

คำสั่งของสถานศกึษาด้วย

ความเต็มใจ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

46 ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษายินดีเสียสละเวลา

ปฏิบัติงานตามคำสั่ง

นอกเหนอืจากเวลาราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่
ปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

47 ครูและบุคลากรทางการศกึษา

มีการปฏิบัติตามกฏหมาย

อย่างเคร่งครัด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

48 ครูและบุคลากรทางการศกึษา

ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  

เพื่อเป้าหมายขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

49 ผูบ้ริหารสถานศกึษา

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

 จากตาราง 48 พบว่า การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ  

ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ดา้นปัจจัยการบริหารมีความสอดคล้องทั้งหมด 49 ขอ้ มคี่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1 
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ตาราง 49  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ  เรื่อง ปัจจัยการบริหาร 

               ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

               ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1 งานวิชาการ 

1 สถานศกึษาส่งเสริมให้มกีาร

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

และหลักสูตรท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 สถานศกึษาได้พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน  

โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 สถานศกึษามีการส่งเสริม 

สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่ง

การเรียนรูท้ั้งในสถานศกึษา

และภายนอกสถานศกึษา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 สถานศกึษาจัดใหม้ีการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนนิงานวิชาการและการ

เรียนการสอนในโรงเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 สถานศกึษามีการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6 สถานศกึษาจัดใหม้ีการวัดผล 

ประเมินผลโดยเทียบโอน 

ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ 

ผลงานจากสถานศกึษาอื่น

ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 สถานศกึษามีการส่งเสริมครู

ในการทำวิจัยในช้ันเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 งานงบประมาณ 

8 สถานศกึษาได้จัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี 

เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

โดยขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 สถานศกึษาได้จัดทำบัญชี

ถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 สถานศกึษามีระบบการบริหาร

จัดการพัสดุและสนิทรัพย์ที่ดี

และตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11 สถานศกึษามีการบริหาร

จัดการการเงนิเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกระทรวงการคลัง

และเปิดเผยต่อชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

12 สถานศกึษามีการตดิตามผล

ตรวจสอบ ประเมินผล และ

รายงานผลการใชเ้งิน และผล

การดำเนินงานใหก้รรมการ 

ผูป้กครองและชุมชนรับทราบ

ทุกภาคเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 สถานศกึษาให้คณะกรรมการ

ทำงานเร่งรัดตดิตาม การใช้

งบประมาณรายได้ ดำเนินการ

เร่งรัดตดิตาม การเบิกจ่าย

งบประมาณ และรายงานผล

การเบิกจ่ายให้ผู้บริหาร

สถานศกึษาทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 สถานศกึษามีคณะกรรมการ/

คณะทำงานกำหนดมาตรการ 

วางแผนจัดระบบการควบคุม

ภายในของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15 สถานศกึษามีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุน 

เพื่อการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อ

ที ่

ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 4  บริหารงานบุคคล 

16 สถานศกึษามีการวางแผน

อัตรากำลังคนและบุคลากร  

ในสถานศกึษาให้เพียงพอและ

เหมาะสมต่อนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 สถานศกึษาได้ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามวินัยและการรักษา

วินัยของ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเป็น

แบบอย่างที่ดแีก่ชุมชนสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

18 สถานศกึษาจัดระบบพิจารณา

ความดคีวามชอบแก่ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาตาม

เกณฑ์การประเมินผลงาน

อย่างเหมาะสมยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 สถานศกึษาเปิดโอกาสใหค้รู

และบุคลากรทางการศกึษา

นำเสนอข้อมูล และข้อคิดเห็น

ต่อผู้บริหารในการพัฒนาและ

ปรับปรุง การบริหารงานของ

สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อที ่
ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

20 สถานศกึษาให้อิสระในการ

ตัดสินใจในงานที่ได้รับ

มอบหมายตามขอบเขตความ

รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21 สถานศกึษามีกระบวนการ

แก้ไขปัญหาและการยุติความ

ขัดแย้งในหน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 สถานศกึษาจัดระบบและ

ดำเนนิการ ออกจากราชการ

ของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการกำหนดในกฎระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 บรหิารงานทั่วไป 

23 สถานศกึษามีการพัฒนา

ระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศที่ทันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24 สถานศกึษามีการ

ประสานงานกับผูป้กครอง

และชุมชนเพื่อแสวงหาความ

ร่วมมอืช่วยเหลือ สนับสนุน

กิจกรรมการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อที ่
ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

25 สถานศกึษาได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนงานด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และ

บริหารทั่วไปให้มคีวาม

สะดวก และคล่องตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26 สถานศกึษามีการจัดระบบ

บริหารอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมให้มคีวาม

เหมาะสมและเอือ้ประโยชน์

ต่อการเรียนรูข้องนักเรียน

และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 สถานศกึษาจัดทำข้อมูล

นักเรียน และระบบข้อมูล

สารสนเทศ จากสำมะโน

ผูเ้รียน เพื่อให้สามารถนำ

ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 สถานศกึษามีการกำหนด

แผนการรับนักเรียนและการ

ดำเนนกิารตามแผนโดย

ประสานงานกับผูป้กครอง

นักเรียน และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อที ่
ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน 

คะแนนความคิดเห็น

ของผู้เช่ียงชาญคนที่ รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

29 สถานศกึษาจัดทำระบบ

เครือข่ายการประสานงาน 

และการประชาสัมพันธ์ 

โดยเน้นการมสี่วนร่วมของทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

 จากตาราง 49 พบว่า การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชี่ยวชาญ   

ในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 ดา้นประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน มีความสอดคล้องทั้งหมด 29 ข้อ มีค่าค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ 
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ภาคผนวก ฉ   

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 50 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1 

ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน (X) ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

ด้านที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  (X1) 

 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ   0.830 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.341 - 0.729 

1 0.422 

2 0.615 

3 0.341 

4 0.715 

5 0.632 

6 0.729 

7 0.675 

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร  (X2) 

 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.709 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.316 - 0.483 

8 0.479 

9 0.398 

10 0.453 

11 0.483 

12 0.364 

13 0.316 

14 0.460 

ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.832 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.514 - 0.663 

15 0.553 

16 0.545 

17 0.663 

18 0.597 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน (X) ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

 19 0.626 

20 0.578 

21 0.514 

ด้านที่ 4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) 

 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.879 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.511 - 0.764 

22 0.790 

23 0.616 

24 0.511 

25 0.668 

26 0.764 

27 0.669 

28 0.631 

ด้านที่ 5  งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) 

 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.866 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.460 - 0.799 

29 0.727 

30 0.641 

31 0.557 

32 0.460 

33 0.799 

34 0.716 

35 0.573 

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) 36 0.759 

37 0.797 
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ตาราง  50 (ต่อ) 

ปัจจัยการบรหิารโรงเรียน (X) ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.896 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.462 - 0.810 

38 0.771 

39 0.810 

40  0.694 

41 0.610 

42 0.462 

ด้านที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ  (X7) 

 

 
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.849 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.453 - 0.746 

43 0.453 

44 0.652 

45 0.711 

46 0.746 

47 0.711 

48 0.541 

49 0.504 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อทั้งฉบับอยู่ระหว่าง  0.341 - 0.810 
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.929 

 

 จากตาราง  50 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารโรงเรียน (X) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.927  

และค่าอำนาจจำแนกของปัจจัยการบริหารโรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 0.341 - 0.810 และ

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับความเชื่อมั่นจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คอื  

ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.896 และมีค่า

อำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.462 - 0.810 ด้านที่ 5 งบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน (X5) มคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.866 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่
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ระหว่าง  0.460 - 0.799 และด้านที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X4) มคี่าความเชื่อม่ัน

รายด้านเท่ากับ 0.879 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.511 - 0.764 

 

ตาราง 51  ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ   

              แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน (Y) ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

ด้านที่ 1 งานวิชาการ (Y1) 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ  0.783 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.391 - 0.704 

1 0.413 

2 0.433 

3 0.475 

4 0.666 

5 0.508 

6 0.391 

7 0.704 

ด้านที่ 2 งานงบประมาณ (Y2) 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.866 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.493 - 0.829 

8 0.493 

9 0.566 

10 0.599 

11 0.661 

12 0.559 

13 0.557 

14 0.829 

15 0.722 
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ตาราง 51  (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน (Y) ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

ด้านที่ 3 บริหารงานบุคคล (Y3) 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.868 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.619 - 0.664 

16 0.652 

17 0.664 

18 0.641 

19 0.652 

20 0.654 

21 0.619 

22 0.656 

ด้านที่ 4  บริหารงานทั่วไป (Y4) 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ  0.847 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.558 - 0.682 

23 0.562 

24 0.634 

25 0.609 

26 0.558 

27 0.630 

28 0.682 

29 0.626 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.391 - 0.829 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.950 

 

 จากตาราง  51 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.950 และ

ค่าอำนาจจำแนกของประสิทธิผลรายข้ออยู่ระหว่าง 0.391 - 0.829 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน เรยีงลำดับความเชื่อมั่นจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี ้คือ ด้านที่ 3 

บริหารงานบุคคล (Y3) มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.868 และมีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.619 - 0.664 2) ด้านที่ 2 งานงบประมาณ (Y2) มคี่าความเชื่อม่ันรายด้าน

เท่ากับ .866 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.493 - 0.829 และ 3) ด้านที่ 4  
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บริหารงานทั่วไป (Y4) มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.847 และมีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้ออยู่ระหว่าง 0.558 - 0.682 

 จากตาราง 50 - 51 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า มคี่าความเชื่อม่ัน

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 และค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.341 - 0.829 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน เรยีงลำดับความเชื่อม่ันจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ ปัจจัย

การบริหารโรงเรยีน ด้านที่ 6 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X6) มีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน

เท่ากับ 0.896 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.462 - 0.810 ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน ด้านที่ 3 บริหารงานบุคคล (Y3) มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.868 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.619 - 0.664 และปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

ด้านที่ 5 งบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงาน (X5) มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.866 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  0.460 - 0.799 และประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน ด้านที่ 2 งานงบประมาณ (Y2) มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.866 และมีค่า

อำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.493 - 0.829 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป 
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ระดับปัจจัยการบริหารโรงเรียน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 342 3.00 5.00 4.1888 .43133 

x2 342 2.57 5.00 4.3676 .37643 

x3 342 3.14 5.00 4.1880 .40108 

x4 342 2.43 5.00 4.3258 .40900 

x5 342 2.86 5.00 4.1750 .45147 

x6 342 3.14 5.00 4.1416 .43232 

x7 342 2.57 5.00 4.2093 .45341 

xt 342 3.27 4.98 4.2280 .35919 

Valid N (listwise) 342     

 

ระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

y1 342 3.14 5.00 4.3480 .31860 

y2 342 2.88 5.00 4.1864 .37430 

y3 342 3.00 5.00 4.2937 .40317 

y4 342 3.14 5.00 4.2155 .44167 

yt 342 3.21 5.00 4.2609 .34468 

Valid N (listwise) 342     
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากตัวแปรทั้งหมด 

Correlations 

 xt x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 yt y1 y2 y3 y4 

xt Pearson Correlation 1 .888** .681** .928** .875** .750** .913** .907** .930** .754** .922** .761** .882** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x1 Pearson Correlation .888** 1 .565** .741** .834** .507** .720** .905** .872** .681** .790** .732** .892** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x2 Pearson Correlation .681** .565** 1 .527** .615** .292** .499** .622** .763** .543** .609** .872** .679** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x3 Pearson Correlation .928** .741** .527** 1 .693** .853** .945** .745** .819** .725** .864** .601** .751** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 
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x4 Pearson Correlation .875** .834** .615** .693** 1 .475** .699** .895** .842** .679** .800** .736** .820** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x5 Pearson Correlation .750** .507** .292** .853** .475** 1 .810** .484** .549** .465** .686** .810** .491** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x6 Pearson Correlation .913** .720** .499** .945** .699** .810** 1 .738** .794** .694** .877** .565** .718** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

x7 Pearson Correlation .907** .905** .622** .745** .895** .484** .738** 1 .906** .702** .851** .764** .903** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

yt Pearson Correlation .930** .872** .763** .819** .842** .549** .794** .906** 1 .838** .892** .899** .940** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

y1 Pearson Correlation .754** .681** .543** .725** .679** .465** .694** .702** .838** 1 .710** .643** .707** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 
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y2 Pearson Correlation .922** .790** .609** .864** .800** .686** .877** .851** .892** .710** 1 .702** .783** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

y3 Pearson Correlation .761** .732** .872** .601** .736** .810** .565** .764** .899** .643** .702** 1 .836** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

y4 Pearson Correlation .882** .892** .679** .751** .820** .491** .718** .903** .940** .707** .783** .836** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

** มนีัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01  
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ค่าอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนโดยรวม (Yt) R2 

 

Model Summaryf 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change  

1 .906a .821 .820 .14613 .821 1557.067 1 340 .000  

2 .941b .886 .885 .11692 .065 192.123 1 339 .000  

3 .959c .920 .919 .09783 .035 146.251 1 338 .000  

4 .963d .926 .926 .09406 .006 28.646 1 337 .000  

5 .964e .929 .928 .09251 .003 12.387 1 336 .000 1.849 

a. Predictors: (Constant), x7 

b. Predictors: (Constant), x7, x2 

c. Predictors: (Constant), x7, x2, x3 

d. Predictors: (Constant), x7, x2, x3, x1 

e. Predictors: (Constant), x7, x2, x3, x1, x5 

f. Dependent Variable: yt 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.362 .074  18.432 .000 

x7 .689 .017 .906 39.460 .000 

2 (Constant) .709 .076  9.376 .000 

x7 .535 .018 .704 29.977 .000 

x2 .298 .021 .325 13.861 .000 

3 (Constant) .426 .067  6.315 .000 

x7 .390 .019 .512 20.329 .000 

x2 .271 .018 .296 14.981 .000 

x3 .241 .020 .281 12.093 .000 

4 (Constant) .369 .066  5.624 .000 

x7 .273 .029 .359 9.546 .000 

x2 .274 .017 .299 15.714 .000 

x3 .216 .020 .252 10.968 .000 

x1 .153 .029 .192 5.352 .000 

5 (Constant) .430 .067  6.431 .000 

x7 .251 .029 .331 8.751 .000 

x2 .260 .018 .284 14.834 .000 

x3 .324 .036 .378 8.932 .000 

x1 .151 .028 .189 5.352 .000 

x5 .085 .024 .111 3.520 .000 

a. Dependent Variable: yt 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา 

เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียน  

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยด้านงบประมาณที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม 

                 --------------------------------------------- 

ชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์   : .............................................................................................. 

เวลาสัมภาษณ์ : ……………………………………………………………………………………………………………... 

วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………………………. 

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารโรงเรียน ด้านวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

3. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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4. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารโรงเรียน ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 5. ในฐานะที่ท่านเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการบริหาร ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารโรงเรียน ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการบรหิารงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนอย่างไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันา 
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ภาพประกอบ  4 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร  

   วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัย

   การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์  

   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

   บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

   พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ  6 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล  

   วันที่ 25 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัย

   การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

   เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  7 สัมภาษณ์ ดร.สท้าน  วารี วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ  8 สัมภาษณ์ ดร.สมพร  หลิมเจรญิ วันที่ 27 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564   

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  9 สัมภาษณ์ ดร.กษมน  มังคละครีี วันที่ 22 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ 10  สัมภาษณ์ ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11  สัมภาษณ์ นางนัทธมน ทวีกิตตเิกษม วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ นางรุ่งนภา  แก้วปัญญา วันที่ 23 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564   

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 สัมภาษณ์ นางปาริชาต ิ ชินโณ วันที่ 22 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  

   เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

   บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ – สกุล      นายขวัญเพชร  พลวงค์ 

วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่ 144 หมู่ 6 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว   

      จังหวัดสกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านนาจาน ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว   

      จังหวัดสกลนคร 47230 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2533  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาจาน ตำบลบ้านโพน               

      อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2536  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนพิทยาคม ตำบลบ้านโพน 

      อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2539   ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนโพนพิทยาคม ตำบลบ้านโพน 

      อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2545  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

      สถาบันราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2552  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2564  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2549  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านหนองหมู ตำบลหนองเลิง  

      อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหนองคาย เขต 3 
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                

                 โรงเรียนบ้านนาจาน ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว   

      จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศึกษา

      สกลนคร เขต 1 
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