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บทคัดย่อ
วิิจัยั ครั้้ง� นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� 1) ศึึกษาปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษา 2) ศึึกษา
ประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษา 3) ศึึกษาความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างปััจจััยและประ
สิิทธิกิ ารบริิหารสถานศึึกษา และ4) เพื่่อ� สร้้างสมการทำำ�นายประสิิทธิผิ ลการบริิหาร
สถานศึึกษา ประชากรที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ ข้้าราชการครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี จำำ�นวน 170 คน  เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
คืือ แบบสอบถาม สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สัันโปรดัักโมเมนต์์ และ
การวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณ
ผลการวิิจัยั พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษาที่่�สูงู สุุด
คืือ ด้้านบทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอนและต่ำำ��สุุด คืือ ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษามีีความสััมพัันธ์์กัับประสิิทธิิผลของสถาน
ศึึกษาทุุกปััจจััยอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 และ ปััจจััยที่่�สามารถทำำ�นาย
ประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 คืือ ด้้าน
บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน (x2) ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน (x3)  ด้้านหลัักสููตรและการสอน 
(x5)  และด้้านการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชน (x7)  และมีีสมการทำำ�นาย ดัังนี้้�
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สมการทำำ�นายในรููปคะแนนดิิบ
= .786+.603 X7 + .407 X3 - .368 X5 +.188 X2
สมการพยากรณ์์ในรููปคะแนนมาตรฐาน
=.836 ZX7 +.060 ZX2+ .054 ZX3 - .371 ZX5
คำำ�สำำ�คััญ : ปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษา; ประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษา
Abstract
This research aims 1) to study the school administration factors,
2) to study the school administration efficiency, 3) to study the
relevant of the school administration factors and the school
administration  efficiency, and 4) to create an equation to predict
the effectiveness of the school administration. The population were
170 teachers and educational personnel of Surasakmontree school.
The research instrument was a questionnaireThe statistic for the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Multiple
Regression Analysis as Stepwise model.
The research’s results were as follows: The high-average factors
affecting the efficiency in school administration were the teachers’
role and responsibilities   while the lowest one was the learner
competency  The factors which affect the effectiveness of school
administration were statistically related to the effectiveness of all
educational institutions at .05 level in positive, and  The factors that
could predict the effectiveness of the school administration in
statical significance of 0.5 level were the teacher roles and
responsibilities (x2), the learner competency (x3), the curriculum and
instruction (x5), and the participation in community network (x7). The
predicted equations were as follows:
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Predicted Equation in Raw Score Form
= .786+.603 X7 + .407 X3 - .368 X5 +.188 X2
      Predicted Equation in Standard Score Form
=.836 ZX7 +.060 ZX2+ .054 ZX3 - .371 ZX5
Keywords : School Administration Factors, School Administration
Efficiency
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บทนำ�
ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีความจำำ�เป็็นต้้องพััฒนาคุุณภาพของประชากรอย่่าง
รวดเร็็ว  และต้้องเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับประเทศอื่่�น  เพราะระบบ
เศรษฐกิิจโลกเป็็นระบบเศรษฐกิิจบนฐานความรู้้�  ขณะเดีียวกัันรััฐบาลก็็ได้้ออก
นโยบายเร่่งดำำ�เนิินการปฏิิรููปการศึึกษาโดยยึึดหลัักการศึึกษา สร้้างคน สร้้างชาติิ
และสร้้างงาน  เน้้นประสิิทธิิภาพและทัักษะชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ตั้้�งแต่่ระดัับ
ปฐมวััยจนถึึงระดัับอุุดมศึึกษาและยัังสนัับสนุุนให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์การศึึกษา
ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน กระทรวงศึึกษาธิิการ (2560)
พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ.2545 ซึ่่ง� ได้้ให้้ความหมายของ “การศึึกษา” คืือ กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่อ� ความ
เจริิญงอกงามของบุุคคลและสัังคมโดยการถ่่ายทอดความรู้้� การฝึึก การอบรม การ
สืืบสานทางวััฒนธรรม การสร้้างสรรค์์จรรโลงความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ การสร้้าง
องค์์ความรู้้�อัันเกิิดจากการจััดสภาพแวดล้้อม สัังคม การเรีียนรู้้�และปััจจััยเกื้้อ� หนุุน
ให้้บุุคคลเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาแห่่ง
ชาติิ (2561) โดยเฉพาะเรื่่�องของการบริิหารสถานศึึกษาซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น  4 งาน 
ได้้แก่่ การบริิหารงานวิิชาการ การบริิหารงานงบประมาณ การบริิหารงานบุุคคล
และการบริิหารงานทั่่�วไป เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหาร
ราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศ  2546 โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้สถาน
ศึึกษามีีความคล่่องตััว รวดเร็็ว และมีีอิิสระในการบริิหาร
โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี  มีีผลการทดสอบการศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน 
(O-NET) ของนัักเรีียนระดัับชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาที่่ปี� ี 3 ที่่�พิจิ ารณา 3 ปีีการศึึกษาย้้อนหลััง
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พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยรวมทุุกวิิชาลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี (2563)
การที่่�คะแนน O-NET ลดลงแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิผลในการจััดการศึึกษาลดลง
เช่่นกััน   อรพรรณ ตู้้�จิินดา (2558) จากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นคณะผู้้�บริิหาร โรงเรีียน
สุุรศัักดิ์์มน
� ตรีี จึึงมีีความต้้องการยกระดัับประสิิทธิผิ ลในการบริิหารสถานศึึกษาให้้
เพิ่่�มขึ้้�น  ซึ่่�งในการยกระดัับประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษานั้้�น พบว่่า มีีหลาย
ปัั จ จัั ย ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ ประสิิ ทธิิ ผ ลการบริิ ห ารสถานศึึ ก ษา หากต้้ อ งการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์อย่่างแท้้จริงิ  จำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการศึึกษาปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิผิ ลการ
บริิหารสถานศึึกษาอย่่างครอบคลุุม 
ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลของสถานศึึกษา
โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์มน
� ตรีี เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลจากผลการวิิจัยั ไปเป็็นแนวทางในการยกระดัับ
ประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาโรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีีให้้มีีประสิิทธิิผลเพิ่่�มขึ้้�น
ต่่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษาและประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถาน
ศึึกษา
2) ศึึกษาความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษาและประสิิทธิผิ ล
การบริิหารสถานศึึกษา
3) เพื่่�อสร้้างสมการทำำ�นายปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลการบริิหารสถาน
ศึึกษา
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากการศึึกษางานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
Mott (1972) ได้้แบ่่งลัักษณะของประสิิทธิิผล ออกเป็็น 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1) ความสามารถในการผลิิตนัักเรีียนให้้มีผี ลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนสููง คืือ ความ
สามารถผู้้�บริิหารและครููสามารถดำำ�เนิินงานในสถานศึึกษาจนสามารถทำำ�ให้้
นัักเรีียนในสถานศึึกษาส่่วนใหญ่่มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนที่่�สููงขึ้้�น
2) ความสามารถในการพััฒนานัักเรีียนให้้มีีทััศนคติิทางบวก คืือ ความ
สามารถของผู้้�บริิหารและคณะครููการอบรมคุุณธรรมของนัักเรีียนนอกจากการ
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เรีียนการสอนเพื่่อ� ให้้นักั เรีียนเป็็นผู้้�ที่่มี� ีคุุณธรรมจริิยธรรม มีีระเบีียบวิินัยั และทำำ�ให้้
นัักเรีียนรู้้�จัักพััฒนาตนเอง
3) ความสามารถในการปรัับเปลี่่ย� นและพััฒนาสถานศึึกษา คืือ ความสามารถ
ของผู้้�บริิหารสถานศึึกษาและครููในสถานศึึกษาที่่�ร่่วมกัันพััฒนา เปลี่่�ยนแปลงวิิธีี
ดำำ�เนิินงานของสถานศึึกษาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4) ความสามารถในการแก้้ปััญหาภายในสถานศึึกษา คืือ ความสามารถของ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาและครููได้้ร่วมมืื
่ อกัันในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านการเรีียน
การสอน  การปกครองนัักเรีียน  และงานรัับผิิดชอบอื่่�น  ๆ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิ
งานได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของสถานศึึกษา
นฏกร ปั้้�นพุ่่�มโพธิ์์� (2561) วิิจััยเรื่่�อง ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการ
บริิหารสถานศึึกษาของโรงเรีียนสัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษามััธยมศึึกษา เขต
7 พบว่่า ปััจจััยที่่�สัมพั
ั นธ์
ั กั์ บั ความสำำ�เร็็จในการบริิหารสถานศึึกษาประกอบไปด้้วย
3 ปััจจััย ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านผู้้�บริิหาร ปััจจััยด้้านครููผู้้�สอน ปััจจััยด้้านสถานศึึกษา
ทรรศนกร  สงคริินทร์์ (2557)  ได้้ทำำ�การวิิจัยั เรื่่อ� ง ปััจจััยทางด้้านการบริิหาร
ที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลของสถานศึึกษาในสัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษา ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน พบว่่า ผู้้�บริิหารควรให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการบริิหารทางด้้านบุุคคล สัังคม เศรษฐกิิจและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� ล้้วนเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ที่่�ส่่งผลต่่อการบริิหารสถานศึึกษาให้้เกิิดประสิิทธิิผลประกอบด้้วย ปััจจััยทางด้้าน
การบริิหาร 7 ด้้าน ได้้แก่่ ภาวะผู้้�นำำ�  การสร้้างวิิสััยทััศน์์ร่่วมกััน   โครงสร้้างการ
บริิหารสถานศึึกษา การจููงใจ การพััฒนาบุุคลากร บรรยากาศและวััฒนธรรมของ
องค์์กร เทคโนโลยีีสารสนเทศ
สมบััติิ  ธำำ�รงธััญวงศ์์ (2558) ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพการ
ศึึกษาของสถานศึึกษาในประเทศไทยและผลการศึึกษา พบว่่า มีีปััจจััยสำำ�คััญ 5
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อคุุณภาพการศึึกษาในประเทศไทย คืือ คุุณภาพผู้้�สอน หลัักสููตร
และระบบการเรีียนการสอน ปััจจััยส่่งเสริิมการเรีียนการสอน  การจััดการศึึกษา
และผู้้�เรีียน  
Sahu and Shrivastava (2011) ทำำ�การศึึกษาเรื่่�อง ปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อ
ประสิิทธิิผลของการบริิหารการศึึกษาด้้านเทคนิิค  มุุมมองของชาวอิินเดีียในการ
ศึึกษาปััจจััยเหล่่านั้้�น ปััจจััยการบริิหารสามารถจััดกลุ่่�มปััจจััยได้้ทั้้�งหมด 7 ด้้าน 
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ได้้แก่่ การบริิหาร โครงสร้้างพื้้�นฐาน นัักเรีียน  ประสิิทธิิผลการสอน  การมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับอุุตสาหกรรม สัังคมกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร การวิิจััยและพััฒนา
กระทรวงศึึกษาธิิการ (2560) กล่่าวว่่า ปััจจััยหลัักแห่่งความสำำ�เร็็จ คืือ ปััจจััย
ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งต่่อการบรรลุุความสำำ�เร็็จตามวิิสััยทััศน์์องค์์กรมีีปััจจััยหลัักแห่่งความ
สำำ�เร็็จเป็็นแนวทางที่่�เป็็นรููปธรรมในการเชื่่�อมโยงการปฏิิบััติิงานทุุกระดัับให้้มุ่่�งไป
ในทิิศทางเดีียวกััน ดัังนี้้�
1) ผู้้�บริิหารต้้องมีีวิิสััยทััศน์์ และนโยบายที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�เป็็นหลััก ใช้้ระบบ
คุุณภาพในการปฏิิบัติั งิ านโดยคำำ�นึงึ ถึึงการมีีส่่วนร่วม 
่ และกระจายอำำ�นาจ ใช้้ความ
ไว้้วางใจในการสร้้างเสริิมบรรยากาศเป็็นมิิตร มีีการจััดสภาพและบรรยากาศการ
เรีียนรู้้�
2) ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา ต้้องมีีวััฒนธรรมแห่่งการเรีียนรู้้�โดยมีคี วาม
รู้้�อย่่างกว้้างขวาง มีคี วามสามารถในการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่อ� ใช้้ใน
การจััดการเรีียนการสอน
3) ระบบบริิหารจััดการ โดยมีีการจััดการเชิิงคุุณภาพ ประกอบด้้วยการเน้้น
ผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญมีีการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง เน้้นการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
การเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรมีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิงาน 
4) นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ในการบริิหารและการเรีียนการสอนมีีการ
วิิจััยเพื่่�อพััฒนา
5) หลัักสููตรของโรงเรีียน มีีลัักษณะที่่�ยืืดหยุ่่�นสอดคล้้องตามสถานการณ์์และ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�อย่่างหลากหลาย
6) การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายสถานศึึกษา ได้้แก่่ ผู้้�ปกครอง ชุุมชน องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หน่่วยงานทางการศึึกษาที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลการบริิหาร
สถานศึึกษา
วิธีการวิจัย
ประชากร ได้้แก่่ ข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษาโรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�
มนตรีี ที่่�มีีหน้้าที่่�จััดการเรีียนการสอนให้้กัับผู้้�เรีียน จำำ�นวน  170 คน
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ตารางที่่� 1 แสดงจำำ�นวนข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษาโรงเรีียน
สุุรศัักดิ์์�มนตรีี
สถานะ
ข้าราชการครู
อัตราจ้าง

4

รวม

ตำ�แหน่ง
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน

จำ�นวน(คน)
159
11
170

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้ คืื
� อ แบบสอบถาม 
ซึ่่�งมีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล โดยผู้้�วิิจััยติิดต่่อทำำ�หนัังสืือขออนุุญาตเก็็บข้้อมููลจาก
วิิทยาลััยปรััชญาและการศึึกษา จากมหาวิิทยาลััยเซนต์์จอห์์น ถึึงผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์มน
� ตรีี และเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยตนเองในวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
ได้้ตรวจสอบความถููกต้้องสมบููรณ์์ของแบบสอบถามและประมวลข้้อมููลโดยใช้้
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรูปู ทางสถิิติิ โดยแยกวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่
การวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาโดยใช้้สถิิติิ
บรรยาย การวิิเคราะห์์ปัจั จััยการบริิหารที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิผิ ลสถานศึึกษาโรงเรีียน
สุุรศัักดิ์์มน
� ตรีี โดยใช้้การหาค่่าสััมประสิิทธิ์ส์� หสััมพันธ์
ั แ์ บบเพีียร์์สันั โปรดัักโมเมนต์์  
และการสร้้างสมการทำำ�นายประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษาโดยใช้้สถิิติอิ นุุมาน 
คืือ การวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณ
ผลการวิจัย
ผลการวิิจััยในครั้้�งนี้้ นำ
� ำ�เสนอ เป็็น  4 ส่่วน  ได้้แก่่ ปััจจััยที่่�การบริิหารสถาน
ศึึกษา ประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษา ความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างปััจจััยการบริิหาร
สถานศึึ ก ษากัั บ ประสิิ ทธิิ ผ ลการบริิ ห ารสถานศึึ ก ษา และปัั จ จัั ย ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
ประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษา
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ตารางที่่� 2 แสดงค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของปััจจััยการบริิหารสถาน
ศึึกษา
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร
บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน
สมรรถนะผู้เรียน
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรและการสอน
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
SSM Model

µ
3.87
4.11
3.49
4.01
3.96
3.90
4.09

σ
.77
.53
.57
.70
.65
.89
.62

ค่าลำ�ดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำ�ดับที่
7
1
8
3
4
5
2

จากตารางที่่� 2 ปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษา พบว่่า บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน
มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก เป็็นอัันดัับสููงสุุด (µ = 4.11, σ = .53) รองลงมา คืือ
SSM Model. มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก (µ =4.09 , σ=.62 ) ส่่วนสมรรถนะ
ผู้้�เรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากเป็็นอัันดัับต่ำำ��สุุด (µ =3.87 , σ =.77 )
ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐานของประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษา
ข้อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
1 ความสามารถในการผลิตผู้เรียนให้มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2 ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทศั นคติ
ทางบวก
3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา
4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา
รวม

µ
3.91

σ ค่าลำ�ดับ ลำ�ดับที่
.69
มาก
2

3.57

.93

มาก

4

3.87

.73

มาก

3

3.93

.61

มาก

1

3.82

.74

มาก

-

4
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จากตารางที่่� 3 ประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษา พบว่่า ความสามารถใน
การแก้้ปััญหาภายในสถานศึึกษามีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากเป็็นอัันดัับสููงสุุด (µ =
3.93, σ = .61) รองลงมา คืือ ความสามารถในการผลิิตผู้้�เรีียนให้้มีีผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนสููงขึ้้�นมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก (µ =3.91, σ =.69) ส่่วนความ
สามารถในการพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทััศนคติิทางบวก มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากเป็็น
อัันดัับต่ำำ��สุุด (m=3.57, s=.93)
ตารางที่่� 4 ความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างปััจจััยการบริิหารกัับประสิิทธิผิ ลของสถานศึึกษา

4

ตัวแปร X1
1
1.0
X
X2 .582**
X3 .349**
X4 .760**
X5 .782**
X6 .797**
X7 .850**
X8 .814**
Y .684**
** p<.01

X2

X3

X4

1.0
.334**
.432**
.634**
.516**
.571**
.536**
.519**

1.0
.506**
.575**
.479**
.544**
.545**
.654**

1.0
.734**
.810**
.743**
.666**
.632**

X5

X6

1.0
.892** 1.0
.847** .857**
.735** .740**
.643** .657**

X7

X8

Y

1.0
.897**
.807**

1.0
.788**

1.0

ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาเพีียง 4 ปััจจััย คืือ ด้้าน
บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ด้้านหลัักสููตรและการสอน และด้้าน
การมีีส่่วนร่วม
่ ของเครืือข่่ายชุุมชน ที่่ส� ามารถทำำ�นายประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถาน
ศึึกษาได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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ตารางที่่� 5 แสดงการทำำ�นายประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษา
ตัวแปร
b
Constant
.786
.603
X7
.407
X3
-.368
X5
.188
X2
F
df
R
R2
Adjusted R2
หมายเหตุุ : ** P < .01

SE.
b
.228
.053
.836
.054
.360
.080
-.371
.060
.157
9.797 9.797
1,166
.867
.752
.746

t
3.448
11.368
7.536
-4.632
3.130**

sig
.001
.000
.000
.000
.002

สรุปและอภิปรายผล
สรุุปผลการวิิจััย ดัังนี้้�
1) ปััจจััยการบริิหารสถานศึึกษาที่่�มีีค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด คืือ บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน
และปััจจััยการบริิหารที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด คืือ สมรรถนะผู้้�เรีียนจากทั้้�งหมด 8 ปััจจััย
2) ประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษาที่่�มีีค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด พบว่่า ความสามารถ
ในการแก้้ปััญหาภายในสถานศึึกษาและความสามารถในการพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีี
ทััศนคติิทางบวก มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมาก เป็็นอันดั
ั บั ต่ำำ��สุดุ  จากทั้้�งหมด 4 ปััจจััย
3) ปััจจััยการบริิหารของสถานศึึกษามีีความสััมพัันธ์์กัับประสิิทธิิผลของการ
บริิหารสถานศึึกษาทุุกปััจจััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 โดยมีีขนาด
ความสััมพัันธ์์ .519-.807 อยู่่�ในระดัับปานกลางถึึงสููงในทิิศทางบวก โดยปััจจััยทีี
มีีความสััมพัันธ์์กัับประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาที่่�สููงสุุด คืือ การมีีส่่วนร่่วม
ของเครืือข่่ายชุุมชน  (X7) และปััจจััยทีีมีีความสััมพัันธ์์กัับประสิิทธิิผลการบริิหาร
สถานศึึกษาที่่�ต่ำำ��สุุด คืือ บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน (X2)
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4) ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษาเพีียง 4 ปััจจััย คืือ
ด้้านบทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ด้้านหลัักสููตรและการสอน และ
ด้้านการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชนซึ่่�งสามารถทำำ�นายประสิิทธิิผลการบริิหาร
สถานศึึกษาได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
การอภิปรายผล
จากผลการวิิจััย นำำ�เสนอประเด็็นการอภิิปราย ดัังต่่อไปนี้้�
ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถานศึึกษามีเี พีียง 4 ปััจจััย คืือ ด้้าน
บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ด้้านหลัักสููตรและการสอน และด้้าน
การมีีส่่วนร่วม
่ ของเครืือข่่ายชุุมชน  ที่่ส� ามารถร่่วมกันทำ
ั ำ�นายประสิิทธิผิ ลการบริิหาร
สถานศึึกษาได้้ร้้อยละ 74.6 ซึ่่�งมีีค่่ามากกว่่าเกณฑ์์  แสดงว่่าควรนำำ�ผลการวิิจััย 4
ด้้าน มาอภิิปรายว่่า มีเี หตุุและผลอย่่างไรแล้้วจึงึ อ้้างอิิงแนวคิิดทฤษฎีีหรืืองานวิิจัยั
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ปััจจััยด้้านการมีีส่่วนร่วม
่ เครืือข่่ายชุุมชน (X7) จากผลการวิิจัยั  ปััจจััยดัังกล่่าว
มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอยสููงสุุด = .603 โรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี ได้้มีีการจััดการ
เรีียนการสอนที่่�บููรณาการจากชุุมชนรอบข้้างและองค์์กรภายนอกเป็็นระยะเวลา
กว่่า 25 ปีี เรีียกว่่า “เครืือข่่ายผู้้�ปกครอง” สมาคมเครืือข่่ายผู้้�ปกครอง โรงเรีียน
สุุรศัักดิ์์มน
� ตรีี (2552) ซึ่ง่� เครืือข่่ายผู้้�ปกครองโรงเรีียนสุุรศัักดิ์์มน
� ตรีีมีบี ทบาทหน้้าที่่�
สนัับสนุุนการจััดการเรีียนสอนในรููปแบบต่่างๆ เช่่น สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้กัับ
นัักเรีียนที่่�ขาดแคลน ส่่งเสริิมพัฒ
ั นาพฤติิกรรมนัักเรีียนให้้เป็็นไปในทิิศทางที่่�ดีี การ
ร่่วมวางแผนการจััดกิิจกรรมร่่วมกัับทางโรงเรีียนส่่งผลให้้เครืือข่่ายผู้้�ปกครองเกิิด
ความรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งกัับสถานศึึกษาสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ภััทร์์อิิงคกานต์์  
บุุณยพรหม (2560) ที่่�ศึึกษาการมีีส่่วนร่่วมของคณะกรรมการเครืือข่่ายผู้้�ปกครอง
นัั ก เรีียนในการจัั ด การศึึ ก ษาของโรงเรีียนวัั ด เทพลีีลา (สิิ ง หประสิิ ทธิิ วิิ ท ยา)
สำำ�นัักงานเขตบางกะปิิ สัังกััดกรุุงเทพมหานคร ที่่�กล่่าวว่่า การมีีส่่วนร่่วมในการ
จััดการศึึกษาระหว่่างสถานศึึกษากัับผู้้�ปกครองส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลของสถาน
ศึึกษาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�ระดัับ .05  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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ปััจจััยด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน (X3) จากผลการวิิจัยั  ปััจจััยด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน 
เป็็นปััจจััยที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุดโดยเฉพาะด้้านผู้้�เรีียนมีีความสามารถในการคิิด
วิิเคราะห์์ สังั เคราะห์์ ซึ่ง่� ถืือว่่ามีคี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและการพััฒนา
คุุณภาพของสถานศึึกษาเป็็นอย่่างมาก เพราะในสาระบััญญััติขิ องพระราชบััญญััติิ
การศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่�4) พ.ศ. 2562 มาตรา 24
การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้สถานศึึกษาและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการฝึึก
ทัักษะ กระบวนการคิิดการ จััดการ การเผชิิญสถานการณ์์และการประยุุกต์์ความ
รู้้�มาใช้้เพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และในหลัักฐานแกนกลางการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน 
พุุทธศัักราช 2551 ยัังได้้กำำ�หนดสมรรถนะสำำ�คััญของผู้้�เรีียนด้้านความสามารถใน
การคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสัังเคราะห์์ การคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ การคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ และการคิิดเป็็นระบบ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การสร้้างองค์์ความรู้้�หรืือสารสนเทศ 
เพื่่�อการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับตนเองและสัังคมได้้อย่่างเหมาะสม ดัังนั้้�น  สถานศึึกษา
ควรจััดทำำ�โครงการพััฒนาทัักษะกระบวนการคิิดให้้กัับผู้้�เรีียนเป็็นการเร่่งด่่วนโดย
การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานและจััดสรรงบประมาณเสนอในแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี
หรืือจััดทำำ�เป็็นนโยบายเร่่งด่่วนพร้้อมมอบหมายผู้้�รัับผิิดชอบเพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�สอดแทรกทัักษะกระบวนการคิิดในทุุกกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
และทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน (X2) ที่่�มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอย = .188 แสดงว่่า
บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอนสามารถพยาการณ์์ประสิิทธิิผลสถานศึึกษาได้้ต่ำำ��ที่่�สุุดจาก
ทั้้�งหมด 4 ปััจจััย ทั้้�งนี้้อ� าจเนื่่อ� งจากบทบาทหน้้าที่่�ของครููที่่ถู� กู กำำ�หนดให้้เปลี่่ย� นไป
โดยกระทรวงศึึกษาธิิการมีีนโยบายให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 เป็็น
ทัักษะของการเรีียนรู้้� (learning skills) 3R x 8C เป็็นบุุคคลที่่�มีีการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิต กระทรวงศึึกษาธิิการ (2560)  ซึ่่ง� ไปสอดคล้้องกัับ บัันเย็็น  เพ็็งกระจ่่าง (2561)
เรื่่�องการพััฒนาครููด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 ของโรงเรีียนสารสาสน์์
วิิเทศ  คลองหลวง สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชนร่่วม 
พบว่่า หน้้าที่่�ของครููในศตวรรษที่่� 21 คืือ การช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการศึึกษา
หาความรู้้�ของผู้้�เรีียน  โดยที่่�ผู้้�เรีียนจะต้้องแสวงหาความรู้้�ด้้วยตนเองรวมถึึงการ
สืืบค้้นหาความรู้้�ด้้วยตนเองจากสื่่อ� เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยต่่าง ๆ ดัังนั้้�น บทบาทหน้้าที่่�
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ครููผู้้�สอนจากผู้้�ที่่ใ� ห้้เนื้้�อหาความรู้้�เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ในปััจจุบัุ นั บทบาทของครููยุคุ
ใหม่่ คืือ การทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนให้้พััฒนาตนเองให้้ได้้เต็็มศัักยภาพ
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิ ต เพราะเทคโนโลยีีในสอดคล้้ อ งกัั บ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาขอนแก่่น  เขต 2 (2563) เรื่่�องเปลี่่�ยน
ครููเป็็นโค้้ชว่า่ ต้้องเปลี่่ย� นบทบาทใหม่่จากเคยเป็็นผู้้�สอนผู้้�ให้้ความรู้้�มาเป็็นครูู เป็็น
ผู้้�อำำ�นวยความสะดวก เป็็นผู้้�แนะแนวทาง และเป็็นผู้้�ร่่วมเรีียนรู้้� จากผลการวิิจััย
และงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ บทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอนในศตวรรษที่่� 21 ครูู คืือ
ผู้้�อำำ�นวยการเรีียนรู้้�ไม่่ใช่่ผู้้�จััดการเรีียนรู้้�  เป็็นแนวทางปฏิิบััติิทุุกโรงเรีียนในสัังกััด
กระทรวงศึึกษาธิิการ รวมถึึงโรงเรีียนสุุรศัักดิ์์�มนตรีีก็็เช่่นเดีียวกััน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิิจัยั ได้้นำำ�เสนอข้้อเสนอแนะจากการวิิจัยั และข้้อเสนอแนะในการ
วิิจััยครั้้�งต่่อไป ดัังนี้้�
	ข้้อเสนอแนะจากผลการวิิจััย
1) ผลการวิิจัยั  พบว่่า บทบาทหน้้าที่่�ครููมีีค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารสถาน
ศึึกษาจึึงควรอำำ�นวยความสะดวก สนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอนของครููผู้้�สอน 
เช่่น  ลดภาระงานครููที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลงเพื่่�อให้้ครููได้้มีีเวลาในการออกแบบการจััดการ
เรีียนการสอนและมีีเวลาในการดููแลนัักเรีียนได้้อย่่างเต็็มความสามารถ
2) ผลการวิิจััย พบว่่า ความสามารถในการพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทััศนคติิทาง
บวก มีีค่่าเฉลี่่ย� ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ  ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารควรจะมีีนโยบายหรืือกิิจกรรมที่่�ปลููกฝัังเรื่่อ� ง
ทััศนคติิให้้กัับผู้้�เรีียน เช่่น การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการในเรื่่�องการปรัับตััว การอยู่่�ร่่วม
กัันในสัังคม และเรื่่�องการเห็็นอกเห็็นผู้้�อื่่�น หรืือการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดสถานศึึกษาขึ้้�น
มาเพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการจััดทำำ�แผนการเรีียนรู้้�
3) ผลการวิิจัยั  พบว่่า ปััจจััยทีีมีคี วามสััมพันธ์
ั กั์ บั ประสิิทธิผิ ลการบริิหารสถาน
ศึึกษาที่่�สููงสุุด คืือ การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชน  (X7) หากผู้้�บริิหารต้้องการ
เพิ่่�มประสิิทธิิผลของสถานศึึกษาควรจััดตั้้�งสมาคมเครืือข่่ายผู้้�ปกครองในโรงเรีียน
ที่่�ยัังไม่่มีี หากในโรงเรีียนที่่�มีีสมาคมเครืือข่่ายผู้้�ปกครองอยู่่�แล้้วควรแต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการดำำ�เนิินงานให้้ชัดั เจนโดยออกเป็็นคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� จากประธานคณะกรรมการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
Factors Affecting The Effectiveness of School Administration Surasakmontree School

สถานศึึกษาเพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งองค์์กรหลัักในการสนัับสนุุนการการจััดการเรีียนการ
สอนและนโยบายต่่างๆ ของสถานศึึกษา
4) ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษา
เพีียง 4 ปััจจััย คืือ  ด้้านบทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ด้้านหลัักสููตร
และการสอน และด้้านการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชน  ดัังนั้้�น หากต้้องการจะ
เพิ่่�มประสิิทธิิผลการบริิหารสถานศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องมีีนโยบายที่่�ชััดครอบคุุมทั้้�ง 4
ปััจจััย ได้้แก่่
ด้้านบทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน ผู้้�บริิหารต้้องสนัับสนุุนครููผู้้�สอนอย่่างรอบด้้าน
และมากที่่�สุุด เช่่น ลดภาระงานที่่�ไม่่จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนมีีเวลาในการออกแบบ
การเรีียนการสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ผู้้�บริิหารต้้องระดมความคิิดกัับคณะครููออกแบบ
หลัักสููตรสถานศึึกษาที่่�เน้้นในเรื่่อ� งของสมรรถนะผู้้�เรีียน ทัักษะชีีวิิตที่่�ผู้้�เรีียนสามารถ
นำำ�ไปใช้้ดำำ�เนิินได้้ชีีวิิตจริิง
ด้้านหลัักสููตรและการสอน  ผู้้�บริิหารกำำ�หนดหลัักสููตรของสถานศึึกษาที่่�
ชััดเจน  เป็็นเอกภาพ  และต้้องเป็็นหลัักสููตรที่่�ตอบสนองความต้้องการของสัังคม
ปััจจุุบัันเน้้นในเรื่่�องทัักษะชีีวิิต การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ทัักษะการสื่่�อสาร
เป็็นต้้น และตััดในส่่วนของหลัักสููตรที่่�มีีเกิินความจำำ�เป็็นออกไป
ด้้านการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชน  สถานศึึกษาต้้องมีีการระบุุบทบาท
หน้้าที่่�ที่่ชั� ดั เจนของเครืือข่่ายชุุมชนและมีกี ารออกสััมพันธ์
ั ชุ์ มชน
ุ รอบบริิเวณสถาน
ศึึกษาเพื่่�อเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายชุุมชน
	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1) ควรทำำ�วิิจััยเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของครููผู้้�สอนในสถานศึึกษาที่่�เป็็นการ
วิิจััยเชิิงคุุณภาพ
2) ควรจะศึึกษาทััศนคติิของนัักเรีียนต่่อการบริิหารจััดการศึึกษาของสถาน
ศึึกษา
3) ควรทำำ�วิิจััยเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายชุุมชนที่่�ในสถานศึึกษาที่่�
เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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4) ควรทำำ�วิิจััยเกี่่�ยวกัับปััจจััยทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านบทบาทหน้้าที่่�ครููผู้้�สอน 
ด้้านสมรรถนะผู้้�เรีียน ด้้านหลัักสููตรและการสอน และด้้านการมีีส่่วนร่วม
่ ของเครืือ
ข่่ายชุุมชน  เป็็นวิิจััยเชิิงคุุณภาพ      
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