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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็ ก ในภาคตะวันออกและเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา 250 คนและครูผู้สอน 470 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่า เฉลี ่ย และส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (multiple
regression analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจ จัย การบริห ารที่ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้คือ การมี
ส่วนร่วม การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาวะผู้นาทาง
การศึก ษาและการปฏิบ ัต ิต ามนโยบาย และประสิท ธิผ ลโรงเรีย นขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อ คือ ครูได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผู้บริหารได้รับ ความไว้วางไว้ให้
รับผิดชอบในงานต่าง ๆ และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3
ข้ อ คื อ ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ครู มี ข วั ญ
กาลั ง ใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ตามเป้าหมายของโรงเรียน
2. ปัจจัยการบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวั น ออกมีอานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด ได้แ ก่ ปัจ จัย ด้า นการปฏิบัติต ามนโยบาย ( X 4 )
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รองลงไปได้แ ก่ ปัจ จัย ด้านการมีส่วนร่วม (X3) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (X2)
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการศึกษา (X1) และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (X5) และสามารถพยากรณ์ปัจจัยการบริหารโดยภาพรวม ได้ร้อยละ 70.60 แสดง
ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการศึกษาและปัจจัยด้านการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่า งไม่มีนัยสาคัญ ส่วน
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและปัจจัยด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 โดยสามารถเขียนเป็นสมการในพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Zy= 0.150X1 +0.156X2 + 0.197X3 +0.486X4 + 0.046X5
ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the administrative
factors of small schools in the eastern region and to analyze the influence
of management factors that affect the effectiveness of small schools in the
eastern The sample was comprised of 250 directors and 470 teachers. The
collected data were analyzed by the mean and standard deviation. The
results of the study were as follows
1. The important factors that affect the effectiveness of the
administration of a small school in the east. Found that the overall level.
Sort by average below is part of teaching. The environment is conducive to
learning. Educational leadership and policy compliance and effectiveness of
small schools in the east at a high level. When considering each item that
is very cheap. Article 3 deals with the highest average teacher
compensation are appropriate. Management has been placed in charge
of various tasks and directors receive appropriate compensation. With an
average minimum is 3, the students had the morals desired
characteristics. Teachers have good morale in practice. And learners
capable of critical thinking, reading, writing, and the goals of the school.
2. Factors that affect management effectiveness of small schools in the
eastern region. Authority in the east are good predictors factors on policy
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(X4) compliance Including the inferior (X2) factors involved factors in the
teaching and learning (X3) factors educational leadership (X1) and the
factors concerning the environment that is conductive to learning (X5) and
predictive factors, management overall percentage of 70.60, indicating
that factors leadership education and environment factors contributing
to the learning effectiveness of small schools in the eastern region, were
not significant. Those factors related to teaching and learning. Factors
involved and policy compliance factors. Effectiveness of small schools in the
eastern region, significant at the level 0.05. As the following prediction
equation: Zy = 0.150X 1 + 0.156X 2 + 0.197X3 + 0.486X4 + 0.046X5
คาสาคัญ
ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผลการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ความสาคัญของปัญหา
การศึ กษาถื อว่ าเป็ น เครื่ อ งมื อส าคั ญในการพั ฒ นาประชากร รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ซึ่งระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึก ษาไม่น ้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ จะต้อ งจัด ให้อ ย่า งทั่ว ถึง และมีคุณ ภาพโดยไม่เ ก็บ
ค่าใช้จ่ายผู้ย ากไร้ผู้พิการหรือทุพ พลภาพหรือ ผู้ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิทธิและ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก รั ฐ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ทั ด เ ที ย ม กั บ บ ุค ค ล อื ่น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญ งอกงามของบุค คลและสัง คมการสร้า งองค์ค วามรู้ อัน เกิด จากการจัด
สภาพแวดล้อ มสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง
(พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี
2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก และ
กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็ นระบบไว้ 4 ประการ
โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ใช้ในโรงเรียนทั่ว
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ประเทศ ตั้งแต่ ปี การศึ กษา 2553 เป็ น ต้ น ไป มุ่งหวั ง ให้ ผู้ เรี ยนได้ รั บ การพัฒ นาอย่า งมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับ
เป้าหมายของอาเซียน (ASEAN) ภายใน ปี 2561 ทั้งนี้จากการติดตามผลการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรีย นต้น แบบเป็น เวลา 1 ปี
การศึก ษา พบว่า การพัฒนาผู้ เรี ยนยั งไม่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของหลั กสู ตร สภาพ
ปัญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT TIMSS PISA ต่าในวิชาหลัก
ได้ แ ก่ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ การคิ ด วิ เ คราะห์ ดั ง นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้นานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น โรงเรี ย นซึ่ ง เป็ น องค์ ก รในระบบ
การศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงควรได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง แต่กลับพบว่า
โรงเรียนจานวนมากยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างน่าพึงพอใจ ซึ่งในจานวน
นี้ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งมีจานวน 13,251 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของจานวนโรงเรียนทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ภารกิจเร่งด่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน คือ การส่ ง เสริ ม ระบบการศึก ษาที่มี คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ โดยส่ง เสริม
สนับ สนุน ให้โ รงเรีย นขนาดเล็ก พัฒ นาคุณ ภาพของนัก เรี ย นให้ไ ด้ต ามมาตรฐานของ
หลักสูตร และมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
กรอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2551-2553 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2551) ได้กาหนดนโยบายและวางแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรีย นขนาดเล็ก
โดยสานักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา และโรงเรียนต้องตระหนักและพิจารณาวางแผนพัฒนา
และบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ส ามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพโดยสร้า ง
เสริม การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ งและยั ่ง ยืน นัก เรี ย นมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทั้งใน
ด้า นพัฒ นาระบบวางแผนและการบริห ารจัด การ พัฒ นาระบบการเรียนการสอนและ
การประกัน คุณภาพการศึกษามีแนวทางพัฒนาหลั กสูตรและการเรียนการสอนสาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยปรับหลักสูตรที่เอื้อต่อการสอน จัดอัตรากาลังครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้เพียงพอตามเกณฑ์ ในด้านการปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้นบทบาทหรือความเป็นครูมือ
อาชีพ
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุ ณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ มี อุป สรรคในหลายด้า น สรุป ในภาพรวมของโรงเรีย นขนาดเล็ก มีส ภาพ
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คื อ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ มีจานวนประชากรลดลง อัตราครู
ต่อนักเรียนในแต่ละระดับชั้นต่ากว่ามาตรฐาน และครูไม่ครบชั้น หลักสู ตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับนักเรียน สื่อการสอนและแหล่ง การเรียนรู้มีจานวนจากัด
โรงเรีย นขนาดเล็ก ที่ไ ด้รับ การจัด สรรงบประมาณจานวนน้ อย อาคารเก่า โรงเรีย นไม่
สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง และชุมชนได้มากนัก (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
ในสภาพปัญหาและวิธีการดาเนินการแก้ไขเพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสาคัญที่สุดที่จะต้องใช้หลักการบริหารที่เหมาะสม ผู้บริหาร
ต้องเป็ น ผู้ มีปั ญญา รู ้จ ัก ความพอดี และได้รับ ความร่ว มมือ จากองค์ก รโดยมีอ ุด มคติ
ร่ว มกัน มีก ารทางานที่เป็น เอกภาพ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ คากล่า วของ สมศัก ดิ์ คงเที่ย ง
(2542) ที่ก ล่า วว่า การบริห าร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่ส องคนขึ้นไป
ร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างที่บุคคล
ร่วมกัน กาหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและจัดสรรทรัพยากรให้ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ดัง นั ้น ผู ้ว ิจ ัย จึง ใช้โ ครงสร้า งดัง กล่า ว เป็น ข้อ มูล ส าคัญ ที ่แ สดงให้เ ห็น ถึง
เส้น ทางปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
โดยนาโครงสร้างดังกล่าวมาเป็นฐานในการวางแผนการวิจัย เพื่อ พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ และ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้เชื่อได้ว่า หากวิเคราะห์ตัวแปรที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิผ ลโรงเรี ยนขนาดเล็ กได้แล้ ว ทาการสนับสนุน ตัวแปรดังกล่ าวจะช่วย
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีประสิทธิผลในการดาเนินงานดีขึ้นได้ โดยสร้างแบบปัจจัยการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 6 ด้าน ตามแนวคิดของชีเรนส์ และโบสเกอร์
(Scheerens and Bosker, 1997 ; cited in Hoy and Miskel, 2005) และการรวบรวม
ข้อมูลในเชิงปริมาณจากครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
เพื่อนาผลการวิจัยไปสู่การพัฒ นาแนวคิด การพัฒ นาประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นขนาดเล็ก
ภายใต้บริบทของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ปั จ จั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวั น ออก มีปัจจัยใดบ้าง
2. ระดั บ ปัจ จัย การบริห าร และประสิท ธิผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวั น ออกอยู่ระดับใด
3. ปั จ จั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวั น ออกมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออก
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจ จัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาปั จ จั ย สาคัญของการบริห ารที่ส่ งผลต่ อประสิ ทธิผ ลของ
โรงเรี ย นขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก วิเคราะห์เอกสาร และอภิปรายกลุ่ม ผลที่ได้คือ
1.1 ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยและนาร่างแบบสอบถาม
1.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1.3 ประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 12 คน โดยใช้เทคนิค สนทนา
กลุ่ม ประเมินรูปแบบ วิเคราะห์เครื่องมือการวิจัย
1.4 ไ ด้ร ู ป แ บ บ ก ร อ บ ง า น วิจ ัย ปัจ จัย ก า ร บ ริห า ร ที ่ส ่ง ผ ล ต่อ
ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก และนาเครื่องมือการวิจัยไปหาค่า
ความเชื่อมั่น
1.5 รวบรวบข้อมูลและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติเบื้องต้น และ
โปรแกรมสาเร็จรูป
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1.6 ได้ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
ภาคตะวันออกเครื่องมือการวิจัยผลการวิจัยสามารถนาไปใช้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก ในภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ แ บบสอบถามจานวน 1 ชุด สาหรับถามครูและ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวัน ออก ประกอบด้ว ย 5 ด้า น คือ ปัจ จัย ด้า นภาวะผู้นา
ทางการศึกษา ปัจ จัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้าน
การปฏิบัติตามนโยบาย และปั จจั ยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก
สาหรับตอนที่ 2 มี เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนกาหนดตาม
แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นระดับน้อยที่สุด
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้า งเครื่อ งมือ จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย และทฤษฏีที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่อกาหนดเป็นนิยามศัพท์ที่จะใช้วัดตัวแปรในโมเดลการวิจัย จากนั้นจึงสร้าง
ข้อความให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ดังกล่าว โดยแบ่งข้อคาถามเป็น 1 ชุด รวม 2 ตอนตามที่
กาหนดไว้ข้างต้นแล้ว จึงนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาไปสู่กระบวนการหาคุณภาพต่อไป
3.2 ขั้นตอนการหาคุณภาพ
3.2.1 ความเที่ ย งตรง (Validity) โดยนาประเด็ น ใน
หั ว ข้ อ ของคาถามที่ ไ ด้ เพื่อทาการตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้อง และหลังจากนั้นจึง
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ใช้สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้ อ คาถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า งเนื้ อ หา
และภาษาที่ ใ ช้ โดยการตรวจสอบประเด็ น ความสอดคล้องของแต่ละข้อโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน ได้ ค่ า ระหว่ า ง 0.8-1.0 และท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามที่ ไ ด้ ต ามที่
คณะกรรมการเสนอแนะจนครบสมบูรณ์
3.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยนาคาถามที่ผ่านพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จานวน
91 ข้อ และจากการสนทนากลุ่ม ของผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ให้ครูผู้บริห ารโรงเรียนขนาด
เล็ก จาก 12 โรงเรีย น จานวน 30 คน ตอบแล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เลือก
เฉพาะข้อที่ค่าอานาจจาแนกรายข้ อมากกว่า 0.2 ขึ้นไป โดยเลือกจานวนข้อทั้งหมด 91
ข้อ หลังจากนั้นวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามฉบับปรับปรุงใหม่อีกครั้ง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้น ดังนี้
3.4.1 ทาหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
3.4.2 ทาหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
3.4.3 นาแบบสอบถามที่ พั ฒ นาแล้ ว ไปเก็ บ รวบรวม
ข้อ มูล จานวน 680 ฉบั บ
จากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาได้ โดยมีการทวงแบบสอบถามหลังจากผ่านไป 1 เดือน
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงสรุปจานวนแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับคืนมาได้จานวนรวมทั้งสิ้น
680 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
3.5.1 น าแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความถู กต้ องของ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ
3.5.2 การวิเ คราะห์ข ้อ มูล เบื ้อ งต้น โดยใช้ค ่า สถิติพื ้น ฐาน
บรรยาย เพื ่อ ให้ท ราบลั ก ษณะการแจกแจงของตั ว แปรด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของแต่ละตัวแปร ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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3.5.3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression
analysis) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั จ จั ย การบริ ห ารและประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก ในภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในภาพรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้อย มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
1.1.1 ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ นาทางการศึ ก ษา พบว่ า ภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โอกาสทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
เรียงตามลาดับดังนี้
-ด้านการนิเทศและการวิจัยอยู่ในระดับมาก
-ด้านศักยภาพในการประเมินอยู่ในระดับมาก
1.1.2 ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า ภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ มากเรียงตามลาดับดังนี้
-ด้านการสอนแบบมีแบบแผนและการสอนยืดหยุ่นอยู่ในระดับ
มาก
-ด้านการส่งผลย้อนกลับและการให้แรงเสริม อยู่ในระดับมาก
-ด้านการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง อยู่ใ นระดับมาก มีรายละเอี ยด
รายข้ อ อยู่ ในระดับมาก
1.1.3 ปัจจัยด้านการการมีส่วนร่วม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาดับดังนี้
-ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก
1.1.4 ปัจจัยด้านปฏิบัติตามนโยบาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาดับดังนี้คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝ่าย
-ด้านการตั้งเป้าไปที่สัมฤทธิ์ผล อยู่ในระดับมาก
1.1.5 ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้คือ
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-ด้านบรรยากาศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ
1.3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก มีอานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ ปัจจัย
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.486 รองลง
ไปได้แก่ ปัจ จัยด้านการมีส่ว นร่วม (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.197 ปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.156 ปัจจัย
ด้านภาวะผู้นาทางการศึกษา (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ เท่ากับ 0.150 และปัจจัย
ด้านการจั ดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ (X5) โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์พยากรณ์ เ ท่า กับ
0.046 ค่า สัม ประสิท ธิ์ใ นการพยากรณ์ข อง (R2 ) เท่า กับ 0.706 หมายถึง ปัจ จัย
การบริหารสามารถพยากรณ์ปัจจัยการริหารโดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 70.60 แสดง
ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการศึกษา (X1) และปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้(X5) ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ส่วนปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (X2) ปัจจัยด้านการมีส่ว นร่ว ม (X3 ) และปัจจัย
ด้า นการปฏิบ ัต ิต ามนโยบาย (X4 ) ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิผ ลโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวันออกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จากความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก ในภาคตะวันออก สามารถคาดคะเนค่าของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก ได้จากสมการถดถอย ดังนี้
y = 13.313 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5
y = 13.313 + 0.092X1 + 0.081X2 + 0.376 X3 + 0.813 X4 + 0.062X5
จากสมการถดถอยแสดงว่าถ้าไม่ได้ใช้ปัจจัยการบริหารด้านใดเลยคาดว่าประสิทธิผล
โรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก มีค่าเท่ากับ 13.313 ถ้าผู้บริหารใช้ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น าทางการศึก ษา คาดว่าประสิ ทธิผ ลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.092 ถ้าผู้บริหารใช้ปัจจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน คาดว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก มีค่าเพิ่มขึ้น 0.081 ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารใช้ ปั จ จั ย ด้ า นการ
มี ส่ ว นร่ ว ม คาดว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นข นาดเล็ ก ในภาคตะวัน ออก มีค่า
เพิ่ม ขึ้น 0.376 ถ้า ผู้บ ริห ารใช้ปัจ จัย ด้า นการปฏิบัติต ามนโยบาย คาด ว่าประสิท ธิผ ล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก มีค่าเพิ่มขึ้น 0.813 และถ้าผู้บริหารใช้ปัจจั ย
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ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ คาดว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก ในภาคตะวันออก มีค่าเพิ่มขึ้น 0.062
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน
Z y = 0.150X1 + 0.156X2 + 0.197X3 + 0.486X4 +0.046X5
อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก ตามความ
คิดเห็นของผู้บริ หารและครู ในภาคตะวันออก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้ด ัง นี ้ค ือ การมีส ่ว นร่ว ม การเรีย นการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาวะผู้นาทางการศึกษาและการปฏิบัติตามนโยบายผล
การศึกษา ส่วนกลยุทธ์ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนามีการจัดกิจกรรมในระดับน้อย การ
ปฏิบัติจริงและการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
ความต้อ งการของท้อ งถิ ่น และนัก เรีย นมีผ ลงานหรือ ชิ ้น งานที ่เ กิด จ ากการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนจัดอยู่ในระดับน้อย สาหรับด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร โครงสร้ า ง
หลั ก สู ต รของโรงเรียนที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ปัจจัยด้านการการมีส่ว นร่ว ม ด้านความสมานฉันท์ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกัน ในการที่จะแก้ไขปัญหา
ปัจ จัย ด้า นปฏิบ ัต ิต ามนโยบาย ด้า นกฎ ระเบีย บทางราชการ ผู ้บ ริห าร
ปฏิบัติ ง านตามโครงสร้างงาน ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ ด้า นการตั้ง เป้า ไปที่
สัม ฤทธิ์ผ ล ผลการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ หลัก การบริห ารแบบมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ (Results
Based Management ; RBM) จึงเป็นการบริหารเพื่ อ การจั ด หาให้ ไ ด้ ท รั พ ยากร
การบริ ห ารมาอย่ า งประหยั ด (Economy) เน้ น ใช้ ท รั พ ยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และการได้ผ ลงานที ่บ รรลุเ ป้า หมายขององค์ก าร (Effectiveness)
การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จ ะประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ๆ 4 ขั้ น ตอน (ทศพร
ศิริสัมพันธ์, 2543) การวัดและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
การตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
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ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ครู ใ ห้ ค วามอิ ส ระกั บ
ผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ กรมสามั ญ (หน้ า 1-4) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่
เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ กรมสามัญศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน
โดยจัดการศึกษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
2. ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยของโรงเรียนทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์การ อยู่ในระดับมากกว่าทุกระดับ ส่วนประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจริญศรี พันปี (2553) ได้ทาการวิจัย เรื่องการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ บ ริ ห ารงานตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจการบริหารและการจั ด การศึ ก ษา ผลการวิ จั ย
พบว่ า 1) ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ บ ริ ห ารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกระจายอานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก
3. ปั จ จั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาค
ตะวันออกมีอานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบาย รองลงไป
ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่ว นร่วมปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนปั จ จั ย ด้ า นภาวะ
ผู้ นาทางการศึ ก ษาและปั จ จั ย ด้ า นการจั ด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัย
การบริ หารสามารถพยากรณ์ปัจจั ยการบริ หารโดยภาพรวม ได้ร้อ ยละ 70.60 แสดงว่า
ปัจ จัย ด้านภาวะผู้นาทางการศึกษาและปัจ จัยด้านการจัดสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การ
เรีย นรู้ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิผ ลโรงเรีย นขนาดเล็ก ในภาคตะวัน ออกอย่า งไม่มีนัย สาคัญ
ส่วนปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและปัจจัยด้านการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Zy= 0.150X1 + 0.156X2 +
0.197X3 + 0.486X4 + 0.046X5 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจริญศรี พันปี (2553)
ได้ทาการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ของสมการโครงสร้างตัว แปรภายในแฝง
ประสิท ธิผ ลของสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่บ ริห ารงานตามกฎกระทรวงว่า ด้ว ย การ
กระจายอานาจบริหารและการจัดการศึกษา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.90 หรือตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิ บ าย ความแปรปรวนของตั ว แปรประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
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ได้ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจการ
บริ ห ารและการจั ดการศึกษาพบว่าตัว แปรประสิ ทธิผ ลของสถานศึก ษา ได้รับ อิท ธิพ ล
ทางตรงสูงสุดจากลักษณะขององค์การ (ORCHARAC) รองลงมาคือ นโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมภายนอก ตามลาดับ แต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
และลักษณะบุคลากรมีอิทธิพลทางลบกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ -0.18 และ-0.26 แสดงว่า ตัว แปรเหล่ านี้มีอิทธิพลต่อตัว แปรแฝง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปัจจัยทางด้านลักษณะขององค์การมีอิทธิพล
สูงสุดต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผ ล
ของสถานศึกษา สูง สุดคือ ลักษณะองค์การโดยรองลงมาคือ นโยบายการบริหาร และ
การปฏิบัติแ ละสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจ จัยมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่อ ประสิท ธิผ ลของ
สถานศึก ษา สูง สุด คือ สภาพแวดล้อ มภายใน และปัจ จัย มีอ ิท ธิพ ล ทางรวมต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึ กษาสูงสุดคือ นโยบายการบริห ารและการปฏิบัติ รองลงมาคือ
ลักษณะองค์การ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรส่งเสริ มให้มีการวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสอดคล้องยืนยัน
นโยบายรัฐบาล
1.2 ควรใช้ เ ป็ น แนวทางการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย การบริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ย นขนาดที่แตกต่างกัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกต่างกัน
เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ ย นของปั จ จั ย ที่ศึกษาในการพัฒ นาประสิ ทธิผ ลขนาดของ
โรงเรียนที่แตกต่างกัน ในระดับภูมิภาคที่ต่างกัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารวิจัย เกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ของผู้ บ ริ ห าร และวิ จั ย เกี่ ย วกั บ โครงการแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าการให้
หลากหลาย
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2.2 ควรมีก ารวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลในการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและทาการวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และวิจัยถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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