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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวนทั้งสิ้น 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ดาเนินการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและจาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จาแนกตามภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The objectives of the research were:1) to study the management effectiveness of school
administrators in Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area office 3 and 2) to
compare the management effectiveness of school administrators in Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area office 3. The samples used for this research were the
educational administrators with the total number of 152 cases by stratified random sampling
techniques. The instruments used in the research were questionnaires. The statistics applied
in data analysis were frequency, percentage, mean, t–test and standard deviation and one–
way ANOVA. The differences were tested by LSD’ method. The findings were as follows:
The management effectiveness of school administrators in Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area office 3, as a whole and each aspect, was at a high level.
The comparison results for management effectiveness of school administrators in Nakhon Si
Thammarat Primary Educational Service Area office 3which were classified by work
experiences and which were classified by school size different at .05 statistical
significance.which were classified bynative habitat while they are working as the school
administrations, have not also different.
Keywords : Effectiveness, school administrators
บทนา
ในปัจจุบันได้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิตอลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งสาคัญที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้และพัฒนาโดยปัจจัยสาคัญที่ต้อง
เผชิญความเปลี่ยนแปลง ก็คือ ประสิทธิผลของงาน ถือได้ว่าเป็น องค์ประกอบที่สาคัญที่สาคัญสูงสุดที่ทาให้เกิด
การพัฒ นาที่ยั่ งยื น นั้ น ก็คื อบริ ห ารงานไม่ว่ าจะเป็น การบริห ารประเทศ การบริ ห ารเศรษฐกิจ การบริ ห าร
รัฐวิสาหกิจ การบริหารครัวเรือน และที่สาคัญที่สุดคือสถานศึกษา เพราะหากสถานศึกษามีประสิทธิผลย่อม
แสดงว่าผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัด และพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของทุกคนที่อยู่ ในสถานศึกษาช่ว ง การรับโอกาส ทางการศึกษา เนื่องจากมีจานวนโรงเรียน
ค่อนข้างมากทาให้มีความหลากหลายของขนาด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ยึดเกณฑ์จานวน นักเรียนไม่เกิน 120 คน มีจานวนมากคิดเป็นร้อยละ 41.48 ของ
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โรงเรียนทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียน ขนาดเล็กส่วนใหญ่ จะมีคุณภาพค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานศึกษาอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, น.1) และการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ลัญจกร นิลกาญจน์, 2557, น.90-98) เป็นงานที่ต้องทาตั้งแต่ต้นจน
จบในปีการศึกษา เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีจากหลายฝ่าย ทั้งจาก
ทางบ้าน และโรงเรี ยน ซึ่งผู้ ปกครองนักเรียน และครู ซึ่ งทาหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และให้ ความรู้ โดย
ผู้บริ หารสถานศึกษา ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลื อ แนะนา แก้ไขปรับปรุง ส่งเสริม อบรมและให้การบริหาร
สถานศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งขนาดของโรงเรียนกัดเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยภายนอก
องค์กร
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับผู้สอน และผู้เรียนมาก
ที่สุด ผู้ บริ หารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริห ารแล้ ว
จาเป็นต้องเป็นผู้นาที่ดีเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2554, น.3) ผู้บริหารยุคใหม่ ในยุคสังคมดิจิตอล จะต้องมีความเป็นผู้นาที่ดี เข้มแข็ง เป็นผู้จัดการที่
เฉียบแหลมเป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี เป็นผู้อานวยการความสะดวกที่เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความเชื่อตรงกันกับผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญมากที่สุดในโรงเรียน นักวิชาการหลายท่านกล่ าวว่า ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อทุกๆ เรื่องทุก ๆ ด้านในโรงเรียน
(ลัดดาวรรณ นัดนาเทพ, 2557, น.4)
ประสิทธิผลการบริหารงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาทั่วประเทศพบว่า ในการสอบประเมินผลระดับชาติ
คุณภาพการเรียนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test: O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2557 พบว่าผลการสอบ O–net อยู่ในระดับต่ากว่าของค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ ในหลายกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ต่ า (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3, 2558, น.3) ทั้งนี้เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิผล
ไม่ได้ดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก ขาดความพร้อมทั้งทางด้าน
งบประมาณและบุคลากรที่จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับสาขาวิชาเอก เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการ
จั ด การศึก ษาได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ส ถานศึ กษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 เพื่อนาข้อมูล ในการกาหนดนโยบาย แนวทางแผนงานกากับติดตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมถึงแนวทางการบริหารงาน อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนา
อย่ าต่ อเนื่ อ งและเป็ น การเปรี ย บเทีย บ ความก้ าวหน้า ในการจั ด การศึ กษาเพื่ อยกระดั บมาตรฐานคุ ณภาพ
การศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษา เป็นตัวแปร
สาคัญ และเป็นภารกิจหลัก ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องแสดงบทบาทและบริหารสถานศึกษาตามขอบข่าย
การบริหารงานทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่ อให้
สถานศึกษามี ความเข้มแข็ง ที่การบริ ห ารจัดการที่มีคุณภาพ ด้ว ยเหตุผลนี้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน เพื่ อนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ยังสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในการบริหารงาน ทั้ง 4 มิติ ตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล ได้อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาการศึ กษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้มีประสิทธิผลสูงเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัย
ขณะปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ 4 มิติ (Hoy and Miskel, 2001, น.373) ได้แก่
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวกความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน ดังภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
1.ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
1.1 1 – 5 ปี
1.2 6 – 10 ปี
1.3 สูงกว่า10 ปี
2. ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยขณะปฏิบตั ิงาน
2.1 ภายในเขตพื้นที่สพป.นศ.3
2.2 นอกเขตพื้นที่สพป.นศ.3
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่
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ประสิทธิผลการบริหารงาน
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
โรงเรียน
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน
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สมมติฐานการวิจัย
ผู้บ ริห ารที่มีป ระสบการณ์ใ นการปฏิบัติง านภูมิล าเนาที่อ ยู่อ าศัย ขณะปฏิบัติง าน และขนาด
โรงเรียนในการปฏิบัติงานต่างกัน ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 248 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 248 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ บริห ารสถานศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูปเครจซี่และมอร์
แกน (อ้างในพิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2554, น.119) ได้ จานวน 152 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้อาเภอเป็นชั้นในการแบ่ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประสบการณ์การ
ทางาน ภูมิลาเนาที่อาศัยขณะปฏิบัติการ และ ขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบสอบถาเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ตาม แนวคิดประสิทธิผล
ของฮอยและมิสเกล 4 มิติ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการแก้ไขจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ (try-out) กั บผู้ บ ริห ารในสถานศึก ษาสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธ รรมราชเขต 4 ซึ่งมีบ ริบทเหมือนกับผู้บริห ารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัว อย่าง จานวน 30 คนได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.88
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ขอหนั ง สื อจากบั ณฑิต วิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธ รรมราช เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลผู้ วิจั ยแจกแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ให้ กลุ่ มตัวอย่างและรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และจานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง ด้า นความสามารถในการพั ฒ นานัก เรี ยนให้ มี ทัศนคติ ทางบวก ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาบรรยายการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ใช้เกณฑ์ในการแปลผลของคะแนน 5 ระดับ
วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามแนวคิดประสิทธิ ผลของฮอยและมิสเกล ทั้ง 4 มิติ
จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน ภูมิลาเนาขณะปฏิบัติการ และขนาดโรงเรียน โดยทดสอบค่าที (t-test)
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ดาเนินการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference)
สรุปผลการวิจัย
ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของผู้บริห ารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก มีประสิทธิผลในการบริหารงานสูงที่สุด (=4.33)
รองลงมา คื อ ด้ า นความสามรถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง (=4.16) ส่ ว นด้ า น
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีประสิทธิผลในการบริหารงานต่าที่สุด (=4.01)
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่า งของประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา
พบว่า
2.1 ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี, 6–10 ปี และ สูงกว่า 10 ปี มีป ระสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี และสูงกว่า 10 ปี มีประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและด้านความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี และ 6–10 ปี ประสิทธิผล
การบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริห าร
สถานศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีประเด็นที่ได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิ ทธิผ ลการบริ หารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก มี
ประสิทธิผลในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมากด้านความ สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียนมีประสิทธิผลในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
มีประสิทธิผลในการบริหารงานอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า ในการบริหารงานของผู้บริหารมีสมรรถนะหลัก
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรอบ ในงานปฏิบัติงาน เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
มี 4 สมรรถนะ (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2554, น.13) 1) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ ในการปรับปรุงระบบ
บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3) การพัฒนาตนเอง (Expertise) คือ
การศึกษาค้นคว้าความรู้ ติดตามองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการเพื่อพัฒนางานและ 4) การ
ทางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาลังใจแก่เพื่อน
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือ แสดงบทบาทผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และได้รับการพัฒนาอบรมอย่าง
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ต่อเนื่องและ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สงวนพงศ์ ชวนชม (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภร หมวดเพชร (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้ นาของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของจตุรภัทร ประทุม (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติการในตาแหน่งผู้บริหาร ที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติการ และขนาดของสถานศึกษา
2.1 จาแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี, 6–10 ปี และสูงกว่า 10 ปี มีประสิทธิผลการบริหารงาน
ของสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารส่งผลให้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารที่จะสามารถนาพาองค์การให้มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกันได้
ภาวะผู้นาเปรียบเสมือนอาวุธประจากายของผู้บริหารและผู้นาที่เป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะ
สามารถสร้างอานาจชักนาและมีอิทธิพลได้เหนือ ผู้อื่น ตัวชี้วัดการนาของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้นาจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานได้ดีกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า (ตัทธิตา ติ่งต่า, 2559, น.3) จึงทาให้ประสิทธิผลแตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยา ไทรสุวรรณ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า
ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ากว่า 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีประสิทธิผลในการ
บริหารงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตติพร จิตตรี (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน

Vol.9 No.2 July-December 2017

The management Effectiveness of School Administrators in Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 3

175

2.2 จาแนกตามภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าผู้บริหาร
ที่อาศัยอยู่ภายใน สพป.นศ.3 และผู้บริหารที่อาศัยอยู่นอก สพป.นศ.3 มีประสิทธิผลของการบริหารงานของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันทั้งนี้เพราะว่าคุณสมบัติด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 ได้กาหนดให้ “วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม” และ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ” ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารทางการศึกษาทุกคนจึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา และต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551, น.11-13)ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าผู้บริหาร
จะอยู่ ภูมิล าเนาใดในขณะปฏิบั ติงานย่ อมปฏิบัติงานไปตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิช าชีพตาม
ข้อบังคับคุรุสภา จึงทาให้มีประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนติมา เที่ยงตรง (2558) ได้
ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 พบว่า ครูที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน
2.3 เมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่า
สถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดแตกต่ า งกั น มี ท รั พ ยากรแตกต่ า งกั น โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ขาดแคลนครู แ ละสื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไม่ครบชั้นเรียน งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบกับ
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้บุตร
หลานได้ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดประสิทธิภาพในการจั ดการศึกษา นักเรียนขาด
โอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงทาให้ประสิทธิผลแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีพร
โพธิ์ภักดี (2558) ได้ศึกษาครูที่มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมี ทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของไกรวัลย์ รัตนะ (2557) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา พบว่าผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่
ขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ.01
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาต่างๆ และสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยจากผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้
1. ควรนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผน เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ต่อไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมเพื่อพัฒ นาความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิผ ลการบริหารงานใน
สถานศึกษาให้สูงขึ้น
3. จากการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 3 พบว่าเมื่อจาแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรเห็นความสาคัญและส่งเสริมด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
เครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล สารสนเทศให้ มี ค วามทั น สมั ย มาจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการติดตามการนาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไปใช้เพื่อปรับปรุงการทางาน
2. ควรศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อระดมความคิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนมาปรับปรุงใช้
พัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบขั้นตอน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ในเขต อื่นๆ ด้วย
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