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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
Factors Affecting Schools EffectIveness in Prachinburi Province
Under The Secondary Educational Service Area Office 7
พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จ�ำนวน 260 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น
2 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .26 ถึง .75 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .85 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการบริหารของผู้บริหาร มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28 ถึง .81 ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ .91 และด้านบุคลากร มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .29   ถึง .75 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .82 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผูบ้ ริหารและปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้านสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร และด้านบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ (X112) การพัฒนาครู(X22) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X113) และงบประมาณ (X121) สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (Y) มีค่าอ�ำนาจพยากรณ์
คิดเป็นร้อยละ 47.80 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
			Y		 =  1.11 + .191(X112) + .209(X22) + .172(X113) + .140(X121)
หรือในรูปคะแนนมาตรฐาน
			Z		 = .247(Z112) + .282(Z22) + .230(Z113) + .168(Z121)
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัย, ประสิทธิผลของโรงเรียน, ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
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Abstract

The purpose of this was to study factors affecting schools effectiveness in Prachinburi province under the
Secondary Educational Service Area Office 7. The sample consisted of 260 teachers in Prachinburi province under
the secondary educational service area office 7. The instruments used for the data collecting were a checklist and
five leveled rating scale questionnaire divided into 2  parts including the factors affecting the schools effectiveness
in Prachinburi, thecoefficient of item discrimination ranged from .26 to .75 and the reliability was .85,the second part
of questionnaire was a administration factors that coefficient of item discrimination ranged  from .28 to .81 and the
reliability was .91, and personnel factorsthat coefficient of item discrimination ranged  from .29 to .75 and the
reliability was .82. The datawas analyzed by using the computer program. The statistic utilized in analyzing the data
was arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, multiple regression
analysis and stepwise multiple regression analysis.  
The findings of the research indicate as follows:
1. The schools effectiveness, administration and personnel factors in Prachinburi province under the
Secondary Educational Service area Office 7 in overall and each aspect were rated at a highlevel.
2. The administration and personnel factors had Prachinburi province.01 levels with the schools effectiveness
in Prachinburi Province under the Secondary Educational Service area Office 7 in over all aspects and each aspect
has positive relationship at the medium level and statistically significant at difference at the .01 level.
3. The administration and personnel factors affecting with schools effectiveness in Prachinburi province
under the Secondary Educational Service area Office7 statistically significant atthe.01 level.
4. The vision identification (X112), teacher development (X22), intellectual stimulation(X113) and budget (X121)
were the best predictors of the effectiveness of schools in Prachinburi  province under the Secondary Educational
Service area Office7  (Y) with 47.80 percent that could be written in the form of raw score equation as:
			Y		 =  1.11 + .191(X112) + .209(X22) + .172(X113) + .140(X121)
and in the standard equation as.
			Z		 = .247(Z112) + .282(Z22) + .230(Z113) + .168(Z121)
Keywords : Factors, School Effectoveness, Secondary Educational Service Area Office 7
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บทน�ำ

การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 นั บ เป็ น กฎหมายแม่ บ ทของการศึ ก ษา
ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยการศึกษาไทย ในปัจจุบันนี้กระทรวง
ศึกษาธิการต้องการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษา
มุ ่ ง พั ฒ นาคน ยึ ด มั่ น ในระบบการปกครองประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานรวมทัง้
เจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการศึกษา
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้งผู้บริหารสถาน
ศึกษานัน้ เป็นบุคลากรหลักทีส่ ำ� คัญของสถานศึกษาและเป็นผูน้ ำ� ทาง
วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ที่จะน�ำไปสู่การจัด
และการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(Robbins, 1978 : 3)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วยปัจจัยแรกคือปัจจัยด้านผู้บริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร ปัจจัยที่
สองคื อ ปั จ จั ย ด้ า นครู ผู ้ ส อนซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพการสอน
ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้าน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
วัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 7 มี โรงเรี ย นอยู ่ ใ นสั ง กั ด
ประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัด
สระแก้ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 63) ซึ่งที่อยู่ในแต่ละ
จังหวัดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น และพบว่ามีปัญหาใน
การบริหารและข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ านจ�ำนวนมากส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีใ่ ช้อำ� นาจในการตัดสินใจเอง
เป็นส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย
ส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ต�่ำลง เป็นสาเหตุ
ให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7, 2557) อีกทั้งยังพบว่าการย้ายกลับภูมิล�ำเนา
ของครู มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องและเวลา
ไม่เพียงพอ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาลดลง

จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
เห็นความส�ำคัญที่จะศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อสถานศึกษาสามารถน�ำผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรใี ห้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
การบริหารของผู้บริหาร และปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร
ของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากรกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัย
ด้ า นบุ ค ลากร ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
จากปัจจัยด้านการบริหาร ของผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ครูของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จ�ำนวน 773 คน ปีการศึกษา 2559 กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie& Morgan
(1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 260 คน โดยการ
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling)
ก�ำหนดอ�ำเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม ดังตางราง
ที่ 1
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จํานวน 773 คน ปีการศึกษา 2559กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie& Morgan(1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 260 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
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301 301
4 4
101 101
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5 5
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22
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13
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22
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ศรีมหาโพธิ
72 72
24
11
11
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ศรีมโหสถ
36 36
12
รวม
19 19
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4. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านการบริหารของ
2. เครื่องมือที2.่ใช้เครื
ในการวิ
่องมือจทีัย่ใช้ในการวิจัย
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ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็
นมาตราส่วนประมาณค่
าแบบ
นวน 1 Scale)
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2 ตอน โดยได้
ความอนุ
เคราะห์
้ทรงคุ
ารณาตรวจสอบ
กษา
จังหวัจดากผู
ปราจี
นบุณรี วุสัฒงกัิในการพิ
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ค�ำถามทั้งหมด 2 ตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มัธยมศึกษา เขต7”  สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ในการพิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และแก้ ไขให้ ส มบู ร ณ์ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อ
แล้วน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เลือกสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หา
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) อยู่ระหว่าง .26   ถึง ผลการวิจัย
.75 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร
สถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .92
ของผู้บริหารและปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตมัธยมศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามและท�ำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เขต 7 ดังนี้
และส่งทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 260 ฉบับ แล้วเก็บแบบสอบถาม
1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ด้วยตนเองและรับคืนทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 260 ฉบับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
รายด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาและปัจจัย
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล
ด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี สัมฤทธิท์ างการเรียนสูง โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่า
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถิติที่ใช้ เฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนจัดท�ำโครงการ
คือค่าคะแนนเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและครูมี
2. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของ การศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ส่วนอันดับสุดท้าย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ได้แก่ ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขต สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” สถิตทิ ใี่ ช้ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation)
ทัศนคติทางบวก โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่าเฉลีย่ จาก
3. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านการบริหารของ มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ผู ้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร สามารถส่ ง ผลประสิ ท ธิ ผ ลของ นักเรียนระดับชั้นสูงมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ นักเรียน
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
มัธยมศึกษา เขต7” สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ นักเรียนมี
(Multiple RegressionAnalysis)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

พณพร รัตนประสบ, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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1.3 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูมีการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน  
ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูมีการน�ำผลจากการประเมินนักเรียน
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วย
ความสามัคคี ผูบ้ ริหารด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นใน
โรงเรียน
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปสาระส�ำคัญของ
ผลการศึกษาได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสรุปสาระส�ำคัญของผลการศึกษาได้
ดังนี้
2.1.1 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการตั้งความหวังใน
ผลงานไว้สูงด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการยอมรับใน
เป้าหมายของกลุม่ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ดา้ นการสนับสนุนผูต้ าม
เป็นรายบุคคล
2.1.2 การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่า
เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ งบประมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การจัดการเรียน
การสอน  และการพัฒนาครู

2.2.1 การจั ด การเรี ย นการสอนโดยรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียน การสอนและครูมีการ
เสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูมีการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2.2.2 การพัฒนาครู โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
โรงเรียนมีการจัดให้ครูได้รบั การอบรมตามรายวิชาทีส่ อน โรงเรียนมี
การนิเทศและประเมินการสอนของครูอย่างสม�ำ่ เสมอ และโรงเรียน
จัดให้มีการศึกษา ดูงาน ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ครูเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารและปั จ จั ย ด้ า น
บุ ค ลากรโดยรวมและรายด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 7 อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร และปัจจัยด้าน
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี วิสัยทัศน์
การพัฒนาครู  การกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา  และงบประมาณ ตามล�ำดับ
5. การก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ (X 112) การพั ฒ นาครู (X 22)
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X113) และงบประมาณ (X121) สามารถ
ท� ำ นายประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ภาพรวมได้ร้อยละ
47.80 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Y = 1.11 + .191(X112) + .209(X22) + .172(X113) +
.140(X121) สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 คือ การก�ำหนดหรือสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .247(Z112)+ .282(Z22)+ .230(Z113) + .168(Z121)

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของ
การวิจัย ซึ่งสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการให้ครู
ศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนและจัดกระบวนการเรียน
การสอนทีส่ ร้างโอกาสให้กบั นักเรียนทุกคนมีสว่ นรวม อีกทัง้ โรงเรียน
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ได้มีการจัดท�ำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอื่นได้เป็นจ�ำนวนมากขึ้น ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวน
การสอน การจั ด กิ จ กรรมและประเมิ น ตามหลั ก สู ต ร มี ก ารน� ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน มีการน�ำผลจาก
การประเมินนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง และครู
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน นอกจากนี้
สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษา
ด้วยความสามัคคี  ผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญและผู้บริหารด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิชษารัตน์ ธรมะรัตน์จินดา (2552)ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และสามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็นส�ำคัญรายด้าน
ดังนี้
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะโรงเรี ย นจั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูมีการศึกษา
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sammons, Hillman, and Mortimore (1994) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนที่ท�ำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น�ำทางด้านวิชาชีพ การมีเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพการเรียน
การสอน มีความหวังในผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง มีระบบการเสริม
แรงทางบวก มีระบบการติดตามความส�ำเร็จของผูเ้ รียน ส่งเสริมสิทธิ
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการร่วมมือกันระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน มีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลางานวิจัยของ
ฐิตา   วิหครัตน์ (2558 : 93) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 6 พบว่ า
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยู่ในระดับมาก
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1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
ทัศนคติทางบวกโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต ่ อ การเรี ย นนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น สู ง มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการศึ ก ษาต่ อ นั ก เรี ย นมี ค วามประพฤติ
เรียบร้อยและอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรียนและนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับ Mott (1972) ได้กล่าวว่า ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติทางบวก หมายถึง มีความคิดเห็น
ท่าทาง ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษาแสดงออก
ในทางที่ดีงามสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม การศึกษานอกจากจะเสริมสร้างความเจริญให้แก่บุคคลทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการส่วนต่างๆ
อย่ า งเหมาะสมกั บ วั ย ด้ า นสติ ป ั ญ ญามี ค วามรู ้ ใ ฝ่ เรี ย น รู ้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นสังคม สามารถ
น�ำความรู้ความสามารถ และทักษะอันจ�ำเป็น น�ำไปใช้ในการด�ำรง
ชีวิตได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจ รู้จักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทินกร ประเสริฐหล้า (2553 : 103) ได้ศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวกอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านสอดคล้องกับ Bennis (1971) ซึ่ง
กล่าวว่าองค์การไม่วา่ ตัวบุคคลหรือองค์การทางสังคม จะต้องท�ำงาน
เพื่อรักษาตัวเองให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยอาศัย
พื้นฐานความเป็นระบบเปิดขององค์การองค์การที่มีประสิทธิผล
คือ จะต้องมีโครงสร้างทีป่ รับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิตา   วิหครัตน์ (2558 : 94) ได้ศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6
พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถใน
การพัฒนาปรับเปลีย่ นสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
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1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารและ
ครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วยความสามัคคี ผู้บริหารด�ำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างราบรื่น ผู้บริหารและครู
ปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Glicknam (1990) กล่าวว่า ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน ทัง้ นีเ้ พราะสถานศึกษา ประกอบด้วย คนหลายกลุม่
ในการท� ำ งานร่ ว มกั น ความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ได้
ความขัดแย้งมากเกินไปท�ำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือ
ในการท�ำงาน ท�ำลายความสมานฉันท์กลมเกลียวสร้างเป็นศัตรู และ
น�ำไปสูก่ ารลดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และการลาออกจากงานได้
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในการที่จะ
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีแก้ปัญหาของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลดีต่อการพัฒนางาน สามารถโน้มน้าว
ความคิด ค่านิยม ความต้องการ และเป้าหมายทีต่ า่ งกัน ให้ปรับเปลีย่ น
ไปในทางเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กนกวรรณ  
อินทร์น้อย (2553 : 93) ได้ศึกษา กระบวนการบริหารที่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรนั้นเป็น
ตัวกลางหรือตัวกระตุน้ ทีท่ ำ� ให้กจิ กรรมของสถานศึกษาด�ำเนินไปได้
และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อกิจกรรม หรือการด�ำเนินภารกิจของ
สถานศึกษาทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพท�ำให้การท�ำงาน
ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดีอย่างมีคณ
ุ ภาพสามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็น
ส�ำคัญรายด้าน ดังนี้
2.1 ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารและครูมีส่วนรวมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ครูเห็นถึงความส�ำคัญ
ของเป้าหมายโรงเรียน ร่วมมือท�ำงานเป็นทีม อีกทั้งยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมตาม
รายวิ ช าที่ ส อนและศึ ก ษาดู ง าน ดั ง ที่ Bass (1985) กล่ า วว่ า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำกับผู้ตาม
ซึ่งท�ำให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและจงรักภักดี เกิดความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ยินดีในการทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องเป็นผู้นิเทศหรือ
ให้การแนะน�ำช่วยเหลือ และชี้แนะ กระตุ้นเตือนให้ครูคิดริเริ่มงาน
ใหม่ๆ ขึ้น และสามารถสร้างทีมงานในการท�ำงานของครู เพื่อให้
ท�ำหน้าที่ที่มอบหมายได้อย่างดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขวัญตา   เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�ำเภอโพธาราม
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก       
2.2 การสนับสนุนทรัพยากรของผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่าโรงเรียน
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนงานและจัดท�ำ
เอกสารรายงานต่อต้นสังกัดเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สายสมร  พุทธิไสย (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน  สงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีทาง
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสกลนคร
เขต 1 อยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยด้านบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะโรงเรียนมีการนิเทศและ
ประเมินการสอนของครูอย่างสม�่ำเสมอ และสนับสนุนให้ครูได้เข้า
รับการอบรมตามรายวิชาที่สอน เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี  
สอนดี (2559) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านโครงสร้าง
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านทรัพยากร ตามล�ำดับ    
สามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็นส�ำคัญรายด้าน ดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบครูคำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียน
การสอนและครูมีการเสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hough and Duncan (1970 : 144) กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ และมี
ความสุ ข ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู ้ จ ะประกอบด้ ว ย4 ด้ า น คื อ
การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมิน
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ผลการเรียนรู้ หลังการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
คือ การมีส่วนร่วม การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.2 การพัฒนาครู โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนมีการจัดให้ครูได้รับการอบรม
ตามรายวิชาทีส่ อน อีกทัง้ ยังมีการนิเทศและประเมินการสอนของครู
แต่ละท่านอย่างสม�่ำเสมอ และโรงเรียนจึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพือ่ ให้ครูได้เกิดแนวคิดการสอนรูปแบบใหม่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยุวดี   ประทุม (2559) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหาร
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนาครู
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
4. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารและปั จ จั ย ด้ า น
บุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
แบบผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อบุคลากรแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิรัตน์  พงษ์มิตร และคณะ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้าน
นักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์ ทางบวกระดับมาก
กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
5. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้น�ำนโยบายและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเข้าไป
มี ส ่ ว นรวม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชา  ชลาภิรมย์ (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต ได้แก่ ปัจจัยด้าน
โรงเรียน  ปัจจัยด้านครู  ปัจจัยด้านนักเรียน  และปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร
ได้ ร้อยละ 95.0 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ร้อยละ
47.80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ได้น�ำหลักการและแนวทางเรื่อง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมา
บริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียน จนเกิดประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็น
ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
ตามความถนัดและตามความสนใจ มีการเรียนรู้ตามสภาพจริง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระวัฒน์   วังกะ (2558) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ในเขตจังหวัดภาคเหนือ สังกัดส�ำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมของ
ครู และการบริหารโรงเรียน ร่วมกันท�ำพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้ร้อยละ 76.10 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส�ำหรับตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถาน
ศึกษามี 4 ตัวแปร ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาครู
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และงบประมาณ ดังนี้
6.1 การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
และครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านผู้บริหารศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเทศบาล กลุ ่ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ที่ 9
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
6.2 การพัฒนาครู สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
การสอนของครูอยู่เสมอ และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนเข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ พัฒนาตนเอง สอดคล้อง
กับ Sadi (1997) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โอกาสการพัฒนาอาชีพส�ำหรับ
ครูประถมในตรุกี พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ หาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ
จากนั้นก็น�ำข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป ต่อมาก็เข้าสู้ขั้นปฏิบัติการ (Action) โดยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมในการพัฒนา
บุคลากรที่สามารถพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ทักษะและเจตคติ
ที่ดีขึ้น
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6.3 การกระตุ ้ น การใช้ ป ั ญ ญา สามารถพยากรณ์
1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
ท�ำวิจัยในชั้นเรียนและประชุมทุกเดือน เพื่อสอบถามปัญหาที่พบ เกิดความขัดแย้งและควบคุมสถานการณ์ให้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์
พร้อมทั้งช่วยกันคิดแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา ฉุกเฉินในโรงเรียน เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
เขต  27  พบว่า  ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.1 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน  
ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
6.4 งบประมาณ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สถานศึกษา ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
2.2 ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแผนงานและรายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ ต้ น สั ง กั ด ทุ ก ปี ควรมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่สามารถปฏิบัติได้และเน้นการปฏิบัติ
มี ก ารท� ำ เอกสารการเงิ น รายรั บ -รายจ่ า ยเป็ น ปั จ จุ บั น และมี ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�ำงานเป็นทีม
การวิเคราะห์รายละเอียดการใช้เงินในแต่ละโครงการ เพื่อหา
2.3 ด้านการกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ควรกระตุ้นให้ครูแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สุขคะเสริม สิทธิเดช (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร เพื่อให้ครูเกิดเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานแบบใหม่ๆ
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ
2.4 ด้านการสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ปัจจัย สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก�ำกับติดตามการปฏิบัติงานของครู
ทั้ง 6 คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้าน อย่างต่อเนื่องและมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับครู เพื่อให้ครู
บรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ปัจจัยด้านผู้บริหารสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงาน
2.5 ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม ผู้บริหาร
วิชาการได้ถึง ร้อยละ55.40
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและวิธีการน�ำ
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ส�ำเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
2.6 ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง ผู้บริหาร
1. ผลการวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถานศึกษาควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละปี เพื่อให้สามารถด�ำเนินการให้ส�ำเร็จบรรลุตาม
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล เป้าหมายที่ก�ำหนด
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุนทรัพยากร
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให้ ของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มัธยมศึกษา เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 งบประมาณ โรงเรียนควรมีการส�ำรวจและรวบรวม
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน
ทั ศ นคติ ท างบวก ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี น โยบายให้ ค รู จั ด กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานราชการประจ�ำปี เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประมาณเป็นไปตามความจ�ำเป็นและความต้องการของโรงเรียน
ต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนควรมีนโยบายให้
มากยิ่งขึ้น
1.3 ความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค�ำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูน�ำนวัตกรรมและ กับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของนักเรียน เพื่อให้
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
4. ผลการวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ความสนใจในการเรียนการสอนและเป็นไปตามสภาพแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
พณพร รัตนประสบ, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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4.1 การจัดการเรียนการสอน  ผบู้ ริหารสถานศึกษาควร จิระวัฒน์ วังกะ. (2558). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมีการ
ศึกษาสงเคราะห์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ สังกัดส�ำนักงาน
สร้างสถานการณ์การเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิด วิเคราะห์
การศึ ก พิ เ ศษ. วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
และสามารถปฏิบัติได้จริง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
4.2 การพัฒนาครู โรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้ครู ฐิตา   วิหครัตน์. (2558). การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
ได้เรียนรู้และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ดสมุ ท รปราการ
เทคนิคการสอนซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้ครูจดั การเรียนการสอนได้อย่าง
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6.
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
1. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ทินกร ประเสริฐหล้า. (2553). การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
เขต 7 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา
การศึกษาสกลนครเขต1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในการ
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี พิมพรรณ  สุริโย. (2551). ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเทศบาล กลุ ่ ม การศึ ก ษา
3. ควรวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วิทยาพนธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
4. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพของ ยุวดี   ประทุม. (2555). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราตรี  สอนดี. (2559). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.
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แห่งการเรียนรูก้ บั ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงาน
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551. กรุ ง เทพมหานคร:
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญา
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม วิรัตน์ พงษ์มิตรและคณะ. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริ ห ารของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. วิทยานิพนธ์การศึกษา
กรุณา ภู่มะลิ และคณะ.(2557). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ใน ภาคตะวั น ออก.
มหาสารคาม.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สายสมร พุทธิไสย. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 8(1), 158-172
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ขวัญตา  เกือ้ กูลรัฐ. (2554). ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อ
ศึกษาสกลนครเขต 1.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�ำเภอโพธาราม
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2. วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
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