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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
Factors Relation to Effectiveness of the Educational Schools under
The Secondary Educational Service Area office 26
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา
และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน หัวหนากลุมงาน
จํานวน 136 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ จํานวน 272 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
และครูในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ จํานวน 308 คน ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชไดแก
แบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน
ตอนที่ 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97
และตอนที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ดวยวิธีการสกัดปจจัย (principal component analysis ) ทําใหสามารถจัดกลุมปจจัย ที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปน
กลุมปจจัยใหม เปน 7 กลุมปจจัย ประกอบดวย 41 ตัวแปร จากเดิมทั้งหมด 43 ตัวแปร โดยมีตัวแปรที่ถูกตัด
ออก 2 ตัวแปร เมื่อพิจารณาคาผลรวมความแปรปรวนรวมจากมากไปหานอยสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปรคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ในแตละปจจัย ดังนี้ องคประกอบที่ 1 ดานงบประมาณ ประกอบดวย
8 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 ดานนโยบายและการปฏิบัติการ ประกอบดวย 8 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 ดาน
ภาวะผูนํา ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ตัวแปร
องคประกอบที่ 5 ดานความรวมมือจากชุมชน ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 ดานบรรยากาศของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ประกอบดวย 3
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ตัวแปร ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.535 ถึง 0.857 และองคประกอบทั้งหมด สามารถอธิบาย
การบริหารงานของสถานศึกษาไดรอยละ 71.947
2. ตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับการบริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรที่สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
คือ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวม
ของผูป กครอง และปจจัยดานบรรยากาศของสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนดิบเทากับ .500 .193
.085 .069 และ .084 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .538 .174 .086 .084 และ
.081 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .835 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสามารถ
ในการพยากรณไดรอยละ 69.60 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เทากับ .265 และคาคงที่ของสมการใน
รูปคะแนนดิบเทากับ .362 โดยเขียนเปนสมการ ไดดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y ′ = .362 + .500 X1 + .193 X2 + .085 X3 + .069 X7 + .084 X6
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z ′Y = .538 ZX1 + .174 ZX2 + .086 ZX3 + .084 ZX7 + .081 ZX6
โดยสรุป ปจจัยที่มีความสัมพันธสามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดอยางมีนัยสําคัญ คือปจจัยดานงบประมาณ ปจจัย
ดานนโยบายและการปฏิบัติ ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูปกครอง และปจจัยดาน
บรรยากาศของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารควรพัฒนาและสงเสริมตัวแปรเหลานี้ เพื่อนําไปสูประสิทธิผลการ
บริหารงานใหเพิ่มขึ้นตอไป
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, ประสิทธิผล
Abstract

This study attempted to find out the components of administrative effectiveness
of the schools and Factors relation to Effectiveness that influence administrative effectiveness
of the schools under the Secondary Educational Service Area Office 26.The samples,
selected by the purposive sampling technique, consisted of 34 educational administrators,
136 unit heads, 272 heads of eight departments, along with 308 teachers from the eight
departments chosen by the stratified random sampling technique. The research tools was a
questionnaire on the topic of Factors relation that Affect Administrative Effectiveness of
the schools. The factors influencing administrative effectiveness of the schools reliability
which constituted 97. Administrative effectiveness of the schools the reliability which
constituted 92. The statistics used were Pearson Product Moment Correlation, Exploratory
Factor Analysis, and Multiple Regression Analysis.
It was found that :
1. The administration in the schools under the Secondary Educational Service
Area Office 26 From the rotation axis of the 43 variables were found to be 8, but due to
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the elements with 8 variables than 3 items had to cut it out because it is considered a
component composition is unclear. Made clear element 7 element 41 is variable consisted
of 7 components which covered 41 factors. Component 1 was Budget which comprised 8
factors. Component 2 dealt with Policy and Action which covered 8 factors. Component 3
was Leadership which comprised 6 factors. Component 4 was Information Technology which
consisted of 5 factors. Component 5 was Community Participation which covered 6 factors.
Component 6 was Atmosphere in the schools which covered 5 factors, and Component 7
was Parent Participation which comprised 3 factors. Factor loading was between 0.535-0.857.
All the components could describe the administrative management of the schools, which
constituted 71.947%. Administrative effectiveness of the schools under the Secondary
Educational Service Area Office 26 was found to be at a highest level. Policy and Action
was the only factor rated at a highest level. The other factors were rated at a high level,
which were ranged from high to low scores as follows: Budget, Parent Participation,
Leadership with an average score equaled to Community Participation, Atmosphere in an
Educational Institution, and Information and Technology, respectively. Those predictors had
a positive relation with administrative effectiveness of the schools under the Secondary
Educational Service Area Office 26, at the level of .01.
2. The predictors of administrative effectiveness of the schools under the
Secondary Educational Service Area Office 26 comprised Policy and Action, Leadership,
Parent Participation, and Atmosphere in the schools. The coefficients were presented in
the raw scores of .500, .193, .085, .069, and .084, respectively, and in the standard scores of
.538, .174, .086, .084, and .081, statistically significant at the .01 level. Prediction ability was
69.60%, standard error of .265, and
Prediction equation in raw scores
Y ′ = .362 + .500 X5 + .193 X3 + .085 X1 + .069 X6 + .084 X2
Prediction equation in standard scores
Z ′Y = .538 ZX5 + .174 ZX3 + .086 ZX1 + .084 ZX6 + .081 ZX2
In conclusion, certain factors which could predict administrative effectiveness of
the schools under the Secondary Educational Service Area Office 26 consisted of Policy
and Action, Leadership, Parent Participation, and Atmosphere in the school. Therefore,
educational administrators should enhance and improve these factors to increase their
administrative effectiveness.
Keyword : The relation , The effectiveness
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ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทางการเมือง
และสังคมที่รุนแรงขึ้นภายในประเทศและประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกยอมไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติการดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการที่จะทําใหสังคมไทยอยูรอดไดตองรับการพัฒนา
ใหมีความพรอมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถดํารงอยูในประชาคมโลก
ไดอยางมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณที่เผชิญอยูได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 :
2) ดังนั้นเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับสังคมไทยใหเขมแข็งจึงจําเปนตองสรางระบบการศึกษาและปรับเปลี่ยน
แนวคิดทางดานการศึกษาใหมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและในขณะเดียวกันนั้นตองใหเด็กไดรูเทา
ทันการสภาพแวดลอมและเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพปอนสูสังคมไทยตอไป เพราะการศึกษาคือการสราง
ทุนแหงปญญา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรหนึ่งที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุดและมีภารกิจสําคัญในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ธีระ รุญเจริญ.
2550 : 57) มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และกฎหมายว าดว ยระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ ภายใตบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตร 39 ได
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในดาน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติทั้งดานงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางอิสระ มีความคลองตั ว
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5) โดยมีผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ จะเห็นวาถึงแมจะมีการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารจัดการสามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็วมีความคลองตัวสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผลแลวก็ตามแตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษายังอยูในระดับต่ํากวาระดับชาติทุกวิชา สงผลใหคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุงแกไขและพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของผูบริหารโรงเรียนที่มีการแขงขันสูง การบริหาร
โรงเรี ย นให ป ระสบความสํ าเร็ จ นั้ น คื อต องมี การพั ฒนานั กเรี ย นให เ ป น คนที่ มีคุณภาพ ด ว ยการบริ ห ารจั ด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกร
หลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดโดยมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป อยางเทาเทียมกันโดยมุงเนนผลผลิตผลลัพธและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญภายใตการมีสวนรวมและการตรวจสอบของผูมีสวนไดเสีย โดยผูที่มีสวนสําคัญ
ในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้นประกอบดวย ครู เพราะครูคือกลไกสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียน นักเรียน/ผูปกครอง นักเรียนตองเปนผูท่ีมีความมุงมั่นในการเรียน ขยันใฝรูใน
การเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูปกครองเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนและมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา คานิยมและนโยบายของรัฐบาลเพราะจะสงผลตอการพัฒนา
นักเรียนใหสําเร็จตามหลักสูตรที่กําหนดเนื่องจากมีนโยบายที่ดีและการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากรัฐบาลจะ
ทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการ สงผลตอการพัฒนานักเรียนโดยตรง เชน การสรางหองปฏิบัติการ การ
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สรางโรงเรียนเครือขายที่เปนศูนยระดับจังหวัด หองเรียนพิเศษตางๆ แตเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดเล็ก
แลวจะเห็นวาการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรเนื่องมาจากการขาดแคลนครู และไมตรงตาม
วิชาเอกทําใหโรงเรียนตองใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดมาจัดหาครูเพื่อทดแทนในอัตราที่ขาด ประกอบกับ
ภาระงานของครูผูสอนมีมากทําใหการสอนไดไมเต็มตามศักยภาพและระบบสารสนเทศไมเปนปจจุบัน การมี
สวนรวมขององคกรและบุคคลภายนอกมีนอย (พิศิษฐ วรรณศรี. 2556 : สัมภาษณ)
จากสภาพปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา สถานศึกษายังไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
และอํานาจหนาที่ไดตามเกณฑมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่กําหนด โดยเฉพาะปจจัยดานตางๆ ใน
การบริหารงานที่สงผลถึงความมีประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึ กษาป จ จั ย ที่ มี ความสั มพั น ธ ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา การวางแผน การพัฒนาโรงเรียน
ใหไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแหงชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สมมติฐานของการวิจัย
1. องคประกอบประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีมากกวาหนึ่งองคประกอบ
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบดวยหลายปจจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,664 คน ไดแก
1.1 กลุมผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนางาน 4 งานประกอบดวย
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
สาระ ซึ่งมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน แตในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 34
โรงเรียน เนื่องจากมี 1 โรงเรียน (โรงเรียนมหาวิชานุกูล)ไดใชไปแลวในการทดลองใชเครื่องมือ ดังนั้นประชากร
ในกลุมนี้จึงมีทั้งหมด 442 คน ประกอบดวย
1.1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมเปน 34 คน
1.1.2 หัวหนางาน 4 งาน จํานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมเปน 136 คน
1.1.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ จํานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 8 คนรวมเปน
272 คน
1.2 กลุมครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดให
มีการเก็บขอมูลกับครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นจึงไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกครูในโรงเรียนที่จะใช
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ในการเก็บขอมูลวา โรงเรียนที่จะเปนกลุมประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นตองยังมีครูผูสอนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู อยางนอย 1 คน โดยไมรวมกับหัวหนางานและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นจึงมีโรงเรียน
ที่สามารถนํามากําหนดเปนประชากรในการวิจัยไดทั้งสิ้น 15 โรงเรียน โดยมีประชากรในกลุมนี้ทั้งหมด 1,222
คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 750 คน ประกอบดวย
2.1 กลุมผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมนี้ผูวิจัยใชวิธีการเจาะจงเพื่อใหไดมาซึ่งผูใหขอมูล โดยการ
เจาะจงตําแหนงในการบริหารโรงเรียน ดังนั้นในกลุมนี้จึงเปนการเก็บขอมูลจากลุมประชากรจํานวน 442 คน
ไดแก
2.1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 34 โรงเรียนๆละ 1 คน รวมเปน 34 คน
2.1.2 หัวหนางาน 4 งาน จํานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมเปน 136 คน
2.1.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม จํานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมเปน 272 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่เปนครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู จากจํานวนประชากรในกลุมนี้จํานวน
1,222 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจชี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ได
ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 297 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ซึ่งในการใชวิธีการนี้พบวามีบางกลุมสาระการเรียนรูในบางโรงเรียนไมมีครูที่จะไดเปนกลุมตัวอยาง
ดังนั้นในการเก็บขอมูลจริงผูวิจัยไดกําหนดใหมีการเก็บขอมูลจากตัวแทนครูทุกกลุมสาระในแตละโรงเรียน จึง
ทําใหไดกลุมตัวอยางในการวิเคราะหขอมูลทั้งสิ้น 308 คน
3. ตัวแปรที่นํามาใชในการวิจัย คือตัวแปรที่เกี่ยวของการปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล การบริหารงาน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งไดจากการสรุปผลการวิเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
3.1 ตัวแปรพยากรณ ไดแก ภาวะผูนํา, บรรยากาศของสถานศึกษา, นโยบายและการปฏิบัติ,
ความรวมมือจากชุมชน, งบประมาณ, การมีสวนรวมของผูปกครอง, เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ตัวแปรเกณฑ ไดแก ประสิทธิผลการบริหารงานตามขอบขายและภารกิจการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู วิ จั ย ทํ าหนั ง สื อขอความร ว มมื อ ในการทํ า วิ จั ย และนํ า หนั ง สื อ พร อ มกั บ แบบสอบถามไปยั ง
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกับผูบริหาร หัวหนางาน 4 งาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ครูในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 750 ชุด
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน
มิถุนายน–วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556

202 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. เมื่อไดรั บแบบสอบถามกลับคื นมา ผูวิ จัยดํ าเนินการตรวจสอบและคัด เลือกแบบสอบถามมา
บันทึกขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยมีแบบสอบถามที่ไดรับคืน
มาจํานวน 724 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาอํานาจจําแนก
รายขอและคาความเชื่อมั่น
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ
4. สถิติใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Peason Product Moment
Correlation สถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย
ผลการวิจัยพบวา
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สรุปผลไดดังนี้
1. การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ดวยวิธีการสกัดปจจัย (principal component analysis) ทําใหสามารถจัดกลุมปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เปนกลุม
ปจจัยใหม เปน 7 กลุมปจจัย ประกอบดวย 41 ตัวแปร จากเดิมทั้งหมด 43 ตัวแปร โดยมีตัวแปรที่ถูกตัดออก
2 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.535 ถึง 0.857 และองคประกอบทั้งหมด สามารถอธิบาย
การบริหารงานของสถานศึกษาไดรอยละ 71.947 เมื่อพิจารณาคาผลรวมความแปรปรวนรวมจากมากไปหา
นอยสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปรคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ในแตละปจจัยดังนี้ องคประกอบ
ที่ 1 ดานงบประมาณประกอบดวย 8 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 ดานนโยบายและการปฏิบัติการ ประกอบดวย
8 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนํา ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 ดานความรวมมือจากชุมชน ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบ
ที่ 6 ดานบรรยากาศของสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
ประกอบดวย 3 ตัวแปร
2. ตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับการบริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรที่สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
จังหวัดมหาสารคาม คือ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ ปจจัยดานภาวะผูนํา
ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูปกครอง และปจจัยดานบรรยากาศของสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์ในรูป
คะแนนดิบเทากับ .500 .193 .085 .069 และ .084 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
เทากับ .538 .174 .086 .084 และ .081 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .835 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 69.60 มีคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน เทากับ .265 และคาคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบเทากับ .362 โดยเขียนเปนสมการ ไดดังนี้
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สมการในรูปคะแนนดิบ
Y ′ = .362 + .500 X1 + .193 X2 + .085 X3 + .069 X7 + .084 X6
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z ′Y = .538 ZX1 + .174 ZX2 + .086 ZX3 + .084 ZX7 + .081 ZX6
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประกอบดวย 7 องคประกอบ 41 ตัวแปร คือ องคประกอบที่ 1 ดานงบประมาณ ประกอบดวย 8 ตัวแปร
องคประกอบที่ 2 ดานนโยบายและการปฏิบัติการประกอบดวย 8 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนํา
ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 5
ดานความรวมมือจากชุมชน ประกอบดวย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 ดานบรรยากาศของสถานศึกษา
ประกอบดวย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 ดานการมีสวนรวมของผูปกครองประกอบดวย 3 ตัวแปร ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.535 ถึง 0.857 และองคประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายการบริหารงาน
ของสถานศึกษาไดรอยละ 71.947 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการบริหารงานของสถานศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองประกอบไปดวยองคประกอบดังกลาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ไดรับ
ความรวมมือจากชุมชน มีการจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่เหมาะแกการเรียนการสอน สอดคลองกับ State
of Victoria : Department of Education and Trainning (2002 : 1-25) ไดศึกษาพัฒนาองคประกอบ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จากแนวคิดของ sammons Hillman and Mortimore ซึ่งพบวามีองคประกอบ
8 องคประกอบตอไปนี้ 1) ภาวะผูนําที่เปนมืออาชีพ 2) การมีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง 3) การเนน
ที่การเรียนการสอน 4) การสอนอยางมีวัตถุประสงค 5) ความนาเชื่อถือ 6) ความรับผิดชอบ 7) ชุมชนแหงการ
เรียนรู 8) สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่มั่นคงถาวร
2. ตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับการบริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา
สถานศึกษาที่มีระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพสูงก็จะสงผลใหประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษาสูง
ตามไปดวย การดําเนินงานเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงครวมกันนั้น ลวนมีปจจัยตางๆ ในการบริหารซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญในอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Gibson (2000 : 15-17) กลาวถึง ประสิทธิผลระดับองคการวาเปนภาพรวมของประสิทธิผล
ระดับบุคคลและระดับกลุมปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการ ไดแก สภาพแวดลอม เทคโนโลยี
กลยุทธ โครงสราง กระบวนการตางๆ และวัฒนธรรม สอดคลองกับกรมวิชาการ (2543 : 1- 4) ไดกลาวถึง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ มาผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวประสาน
สัมพันธใหมีพลังผลักดันการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตัวแปรที่ สามารถพยากรณประสิ ทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คือ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ ปจจัย
ดานภาวะผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูปกครอง และปจจัยดานบรรยากาศของสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการพยากรณไดรอยละ 69.60 แสดงวา ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ ปจจัย
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ดานภาวะผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูปกครอง และปจจัยดานบรรยากาศของสถานศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา สอดคลองกับธวัช กรุดมณี (2551 : 159) ได
ศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลองคการของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สังกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้นฐาน พบวา ตั ว แปรที่ ส ามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลองคการไดรอยละ 72.40
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