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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.1).เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และ .2).เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการสอน และ
ขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา.เขต.12.ปีการศึกษา.2560.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.351.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นสุ่มแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) 
ด้วยวิธีจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม .ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.926 สถิติที่ใช้ 
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ   
 ผลการวิจัยพบว่า.1).การศึกษาประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.12 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และ.2).การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.12.พบว่าครูที่มีเพศ.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการ
สอน และขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน    
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the effectiveness administration of 
school administrators in the opinion of teachers under Secondary Educational Service Area 
Office 12. And 2) to compare the effectiveness administration of school administrators in 
the opinion of teachers under Secondary Educational Service Area Office 12. According to 
gender, education level, teaching experience and school size. The research sample 
consisted of 351 teachers under Secondary Educational Service Area Office 12 academic 
year 2017. Determined by using Krejcie and Morgan table. Then used stratified random 
sampling by school size, then used simple random sampling by drawing random sample. 
The research instrument was questionnaires with reliability of 0.926.The statistics use in the 
research are frequency, percentage, means, standard deviation, T-test and F-test. 
 The results of the study showed that 1) overall and individual aspect, the 
effectiveness  administration of school administrators in the opinion of teachers under 
Secondary Education Service Area Office 12 was at a high level and 2) the effectiveness 
administration of school administrators in the opinion of teachers showed that the 
teachers who differed in gender, education level, teaching experience, and work in 
different school size in overall had no statistically significant differences.   
Keywords: Effectiveness, Administration, School Administrators 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจจะ
เข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยี
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2560, จากhttp://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.Php?nid=6422.) ทุนมนุษย์
ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อย
ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี..สืบค้นเมื่อ.18.มิถุนายน.2560,.จาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12) 
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การ



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1125 

 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดคือการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
จากผู้บริหารโรงเรียนมีฐานะเป็นนักบริหาร ท าหน้าที่ให้โรงเรียนบรรลุวัตถุ ประสงค์เป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบความร่วมมือในการปฏิบัติงาน.(ยุกตนันท์ หวานฉ่ า. 2555 : 2 - 3) 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน .O-NET.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.ปีการศึกษา .2559 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.12.พบว่ารายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ.50.16.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.46.36).วิชาสังคมศึกษา.ศาสนา.และวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ.52.20.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.49.00).วิชาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.32.16 (ระดับประเทศ 
ร้อยละ.31.80).วิชาคณิตได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.32.11.(ระดับประเทศ ร้อยละ 29.31).วิชาวิทยาศาสตร์ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.91.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.34.99).และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .6.ปีการศึกษา .2559.โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา.เขต.12.พบว่ารายวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.55.95.(ระดับประเทศ ร้อยละ 2.29) 
วิชาสังคมศึกษา.ศาสนา.และวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ย.ร้อยละ.37.15.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.35.89) 
วิชาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.26.71.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.27.76) วิชาคณิตศาสตร์.ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ.24.92.(ระดับประเทศ.ร้อยละ.24.88).วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ .31.96.(ระดับ 
ประเทศร้อยละ.31.62). (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
12.(2559). สืบค้นเมื่อ.18 มิถุนายน 2560, จาก http://www.sea12.go.th.)   
 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน .O-NET.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที.่6.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
50 หลายรายวิชา ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ือเป็นข้อมูล แนวทางในการวางแผนการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีผลการศึกษาดีขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย          
 ขอบเขตด้านเนื้อหา              
  ศึกษาประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.12.ตามแนวคิดของนงลักษณ์.เรือนทอง.(2550:158) ดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 8 ด้าน
ประกอบด้วย 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้.2) ผู้บริหารและครูมืออาชีพ.3) การประกันคุณภาพ 4) การตรวจสอบ
ได้และความน่าเชื่อถือ 5) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้.6) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน
การเรียนรู้เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ และ 8) ความคาดหวัง ต่อนักเรียนสูง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย      
 1. .ทราบระดับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

2. .เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา .เขต.12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย          
 1. ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.12.อยู่ในระดับมาก       
 2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.12.แตกต่างกัน    
 3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.12.แตกต่างกัน   
 4. ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.12.แตกต่างกัน  
  5. ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตกต่างกัน 
  
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด              

นงลักษณ์ .เรือนทอง .(2550.:.158).กล่าวถึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหาร และครูมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพ 
การตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ 4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 8) ความ
คาดหวังต่อนักเรียนสูง     

เอ็ดมอนดส์ (นงลักษณ์.เรือนทอง..2550.:.8.;.อ้างอิงจาก.Edmonds..1979.:.37) ได้เสนอแนวคิด
ที่น าไปสู่ความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลด้วยปัจจัย .5.ประการคือ.1).ภาวะผู้น าที่แข็งแกร่งของการ
บริหาร.2).ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะพ้ืนฐาน .3).สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบร้อย
และปลอดภัย.4).ความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียนระดับสูง .5).การเฝ้าติดตามประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (นงลักษณ์  เรือนทอง..2550.:.29-31.;..อ้างอิงจาก Sammons, 
 Hillman.and.Mortimore..1995 : 8) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอยที่ส่งผลถึงความส าเร็จหรือ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนว่ามี.11.ปัจจัยคือ.1) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบด้วยมีความมั่นคง
และชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์การ.และการบริหารเชิงรุกสร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้นโยบายต่างๆ สร้างครูให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการ.2) การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน ประกอบด้วยการมีเอกภาพของเป้าหมาย
โรงเรียน มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าของนักเรียน มีความเคารพในสถาบัน .3) มีสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ มีสภาพ แวดล้อมที่ดึงดูดความ
สนใจต่อการเรียนการสอน.4) การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ได้แก่การใช้เวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการ
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เรียนการสอน และการบริหาร เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียนการสอนที่เน้น
วัตถุประสงค์ชัดเจน ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการสอน มีวัตถุประสงค์
ชัดเจนของแผนการสอน มีบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน มีวิธีการสอนที่หลากหลาย 6) มีความคาดหวัง
ต่อโรงเรียนและนักเรียนระดับสูง ได้แก่ ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันทั่วถึงทั้ง
โรงเรียน มีการสื่อสารและเสริมแรงเพ่ือให้ความคาดหวังสู่ความเป็นจริง มีการคิดการปฏิบัติที่ท าให้ไปสู่
ความคาดหวัง 7) มีการเสริมแรงครูประกอบด้วย การให้ความเป็นธรรมในการให้รางวัลและการลงโทษ 
ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุงแก้ไข 8) มีความติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและ
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนได้แก่ มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน มีการประเมินศักยภาพของ
โรงเรียน 9) นักเรียนมีความรับผิดชอบประกอบด้วย มีการสร้างความศรัทธาของครูให้มีแก่นักเรียน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้นักเรียน .การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 10) มีความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ การให้ความร่วมมือที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 11) เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้มีการเรียนรู้ และความรับผิดชอบ
โรงเรียนได้เอง เพ่ือสร้างทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย     
                    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
     1.1 ชาย 
     1.2 หญิง 
2. วุฒิการศึกษา  
     2.1 ปริญญาตรี 
     2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการสอน 
     3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
     3.2 5-10 ปี 
     3.3 มากกว่า 10 ปี 
4. ขนาดสถานศึกษา   
     4.1 ขนาดเล็ก 
     4.2 ขนาดกลาง 
     4.3 ขนาดใหญ ่ 

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 12  
1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.ผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
3.การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และ
ความน่าเชื่อถือ 
4.สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
6. การเรียนรู้เน้นการเรียนการสอน 
7.การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 
8.ความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน
98 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,063 คน       
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608 - 610) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 351 คน จากนั้นผู้วิจัยท าการแล้ว
สุ่มแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling ) ด้วยวิธีจับสลาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 52 919 79 
สถานศึกษาขนาดกลาง 35 1899 164 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 11 1245 108 

รวม 98 4,063 351 
          

เครื่องมือการวิจัย    
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ 
นงลักษณ์.เรือนทอง 8 ด้าน มีข้อค าถาม 60 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม โดยทดลองใช้ (Try Out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability).โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s 
Alpha Coefficients).มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.926   
  3. ผู้วิจัยประสานงานไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือเก็บรวบรวบข้อมูลจากครู 
จ านวน.351.คน.รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์.ได้ทั้งหมด.351.ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ.100.แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าสถิติต่อไป       
  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
 1. น าแบบสอบถามมาให้คะแนน ซึ่งก าหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้    
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 92 26.21 
   1.2 หญิง 259 73.79 

รวม 351 100.00 
2. ระดับการศึกษา   
   2.2 ปริญญาตรี 240 68.38 
   2.3 สูงกว่าปริญญาตรี 111 31.62 

รวม 351 100.00 
3. ประสบการณ์การท างาน 
   3.1 ต่ ากว่า 5 ปี 
   3.2 5 – 10 ปี 
   3.3 มากกว่า 10 ปี 

 
89 
103 
159 

 
25.36 
29.34 
45.30 

รวม 351 100.00 
4. ขนาดสถานศึกษา   
   4.1 ขนาดเล็ก  79 22.51 
   4.2 ขนาดกลาง  164 46.72 
   4.3 ขนาดใหญ่ 108 30.77 

รวม 351 100.00 
   

จากตารางที่.2.พบว่า.ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.จ านวน.259.คน.คิดเป็นร้อยละ.73.79.เป็นเพศ
ชาย.จ านวน.92.คน.คิดเป็นร้อยละ.26.21.ครูส่วนใหญ่พบว่ามีระดับการศึกษาปริญญาตรี.จ านวน.240.คน 
คิดเป็นร้อยละ .68.38.สูงกว่าปริญญาตรี .จ านวน .111.คน .คิดเป็นร้อยละ .31.62.คน .ครูส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า.10.ปี.จ านวน.159.คน.คิดเป็นร้อยละ.45.30.มีประสบการณ์การ
ท างาน.5-10.ปี.จ านวน.103.คน.คิดเป็นร้อยละ.29.34.และมีประสบการณ์น้อยกว่า.5.ปี.จ านวน.89.คน 
คิดเป็นร้อยละ.25.36.และครูส่วนใหญ่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง .จ านวน.164.คน.คิดเป็นร้อยละ 
46.72.สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่.108.คน.คิดเป็นร้อยละ.30.77.สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก.79.คน 
คิดเป็นร้อยละ.22.51  
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1130 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย.( X ).ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยภาพรวม
และรายด้านจ าแนกตามตัวแปรเพศ  

ที ่
ประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา 

เพศ 

t Sig 
ชาย 

(n  =  92) 
หญิง 

(n  =  259) 
X  ..DS  X  ..DS  

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.0481 0.5735 3.8842 0.6544  2.268* .025 
2 ผู้บริหารและครูมืออาชีพ 3.6908 0.4373 3.7928 0.4207 -1.977* .049 
3 การประกันคุณภาพ การตรวจ 4.1988 0.5575 4.2024 0.5313  -0.056 .955 
 สอบได้ และความน่าเชื่อถือ       
4 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 4.0109 0.4542 4.0580 0.4509  -0.860 .390 
 เรียนรู้       
5 การมีวิสัยทัศน์และวัตถุ  4.1549 0.3835 4.1221 0.4218 0.655 .513 
 ประสงค์ร่วมกัน       
6 การเรียนรู้เน้นการเรียนการ 4.0571 0.4830 4.1361 0.4541  -1.410 .159 
 สอน       
7 การสอนอย่างมีวัตถุประสงค ์ 4.0779 0.5478 4.1319 0.5491  -0.811 .418 
8 มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 4.3991 0.4480 4.3569 0.4390 0.788 .431 
รวม 4.0665 0.1884 4.0760 0.1721 -0.445 .657 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   
  จากตารางที่.3.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคร.ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.พบว่าครูที่มี
เพศต่างกัน.มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน.แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า.ด้านองค์กรแห่ง
การเรียนรู้.และด้านผู้บริหารและครูมืออาชีพมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดย.ค่าเฉลี่ยเพศหญิง.( X  = 4.0760).สูงกว่าเพศชาย.( X  = 4.0665) 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย.( X ).ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12 โดยภาพรวม 
  และรายด้านจ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 

ที ่
ประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

t Sig 
ปริญญาตรี 
(n  =  240) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n  =  111) 

X  ..DS  X  ..DS  
1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.8804 0.6209 4.0283 0.6636 -2.031* .043 
2 ผู้บริหารและครูมืออาชีพ 3.7597 0.4246 3.7798 0.4332 -0.409 .683 
3 การประกันคุณภาพ การตรวจ 4.2173 0.5140 4.1673 0.5861 0.809 .419 
 สอบได้ และความน่าเชื่อถือ       
4 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 4.0501 0.4470 4.0360 0.4633 0.272 .786 
 เรียนรู้       
5 การมีวิสัยทัศน์และวัตถุ  4.1443 0.4073 4.1014 0.4219 0.908 .365 
 ประสงค์ร่วมกัน       
6 การเรียนรู้เน้นการเรียนการ 4.1141 0.4732 4.1182 0.4404 -0.079 .937 
 สอน       
7 การสอนอย่างมีวัตถุประสงค ์ 4.1326 0.5300 4.0856 0.5877 0.719 .473 
8 มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 4.3685 0.4354 4.3668 0.4553 0.033 .974 

รวม 4.0727 0.1714 4.0752 0.1871 -0.123 .902 
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่.4.ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาพบว่า.ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน .แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..05.โดยค่าเฉลี่ยของครูที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี.( X  = 4.0752) สูงกว่า ครทูี่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ( X  = 4.0727)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1132 

 

ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ย.( X ).ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวม 
  และรายด้านจ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน 

ที ่ ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 5 ปี 

(n = 89) (n = 103) (n = 159) 
X  ..DS  X  ..DS  X  ..DS  

1  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.0433 0.6365 3.9098 0.6392 3.8733 0.6326 
2  ผู้บริหารและครูมืออาชีพ 3.7478 0.4071 3.7799 0.4412 4.7673 0.4305 
3  การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ 4.1236 0.5678 4.2136 0.5181 4.2372 0.5313 
  ได้ และความน่าเชื่อถือ       
4  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.0380 0.4843 4.0376 0.4265 4.0552 0.4511 
5  การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 4.2093 0.3672 4.1104 0.4253 4.0998 0.4233 
  ร่วมกัน       
6  การเรียนรู้เน้นการเรียนการสอน 4.0492 0.4378 4.0971 0.4876 4.1643 0.4566 
7  การสอนอย่างมีวัตถุประสงค ์ 4.1105 0.5383 4.0680 0.5319 4.1541 0.5652 
8  มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 4.4302 0.4395 4.3426 0.4283 4.3495 0.4497 
 รวม 4.0824 0.1705 4.0608 0.1828 4.0768 0.1758 

  
 จากตารางที่.5.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคร.ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การ
ท างาน.พบว่า.ในภาพรวมครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า.5.ปี.( X  = 4.0824).มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือครูที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า .10.ปี.( X  = 4.0768).และครูที่มีประสบการณ์การ
ท างาน 5-10 ปี ( X  = 4.0608).มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.โดยภาพรวมและรายด้าน.จ าแนกตามตัว 
  แปรประสบการณ์การท างาน 

ด้าน ความแปรปรวน df SS MS F Sig 
 1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
348 
350 

1.693 
140.546 
142.239 

0.847 
0.404 

 

2.096 
 
 

   .124 
 
 

 2. ผู้บริหารและครูมืออาชีพ ระหว่างกลุ่ม 2 0.050 0.025 0.136    .873 
ภายในกลุ่ม 348 63.717 0.183   

รวม 350 63.767    
 3. การประกันคุณภาพ การ  
 ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.758 0.379 1.314    .270 
ภายในกลุ่ม 348 100.363 0.288   

รวม 350 101.121    
 4. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ  
 เรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.026 0.013 0.064    .938 
ภายในกลุ่ม 348 71.345 0.205   

รวม 350 71.372    
 5.การมีวิสัยทัศน์และวัตถุ   
 ประสงค์ร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.743 0.372 2.206    .112 
ภายในกลุ่ม 348 58.621 0.168   

รวม 350 59.364    
 6. การเรียนรู้เน้นการเรียนการ 
 สอน 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.805 0.403 1.892    .152 
ภายในกลุ่ม 348 74.053 0.213   

รวม 350 74.858    
 7.การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์   ระหว่างกลุ่ม 2 0.470 0.235 0.780    .459 

ภายในกลุ่ม 348 104.829 0.301   
รวม 350 105.299    

 8. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ระหว่างกลุ่ม 2 0.465 0.233 1.196    .304 
ภายในกลุ่ม 348 67.652 0.194   

รวม 350 68.117    
รวม ระหว่างกลุ่ม 2 0.025 0.013 0.405 .667 

 ภายในกลุ่ม 348 10.849 0.031   
 รวม 350 10.874    
 

จากตารางที่.6.เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน
ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันในภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย.( X ).ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.มัธยมศึกษาเขต.12.โดยภาพรวมและ 
  รายด้านจ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา 

ที ่ ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
(n = 79) (n = 164) (n = 108) 

X  ..DS  X  ..DS  X  ..DS  
1  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.8047 0.6729 4.2169 0.5365 3.5767 0.5451 
2  ผู้บริหารและครูมืออาชีพ 3.8101 0.3555 3.7473 0.4455 3.7623 0.4466 
3  การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ 3.9620 0.5057 4.1716 0.5804 4.4220 0.3908 
  ได้ และความน่าเชื่อถือ       
4  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.1076 0.5550 3.9133 0.4201 4.2014 0.3456 
5  การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 4.1234 0.4248 4.2043 0.3708 4.0243 0.4405 
 ร่วมกัน       
6  การเรียนรู้เน้นการเรียนการสอน 4.0902 0.3552 4.0663 0.4918 4.2083 0.4758 
7  การสอนอย่างมีวัตถุประสงค ์ 4.0907 0.6824 4.1545 0.5068 4.0818 0.4995 
8  มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 4.4087 0.4434 4.3014 0.4954 4.4392 0.3261 
 รวม 4.0439 0.1741 4.0825 0.1695 4.0815 0.1870 

  
จากตารางที่.7.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของคร.ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา 
พบว่าในภาพรวมครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด.( X  = 4.0825).รองลงมา.คือครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ .( X  = 4.0815).และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด.( X  = 4.0439) 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของ.ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู.สังกัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .มัธยมศึกษาเขต .12.โดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตาม 
  ตัวแปรขนาดสถานศึกษา 

ด้าน ความแปรปรวน df SS MS F Sig 
 1.องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
348 
350 

28.216 
114.023 
142.239 

14.108 
0.328 

 

43.057*** 
 
 

   .000 
 
 

 2. ผู้บริหารและครูมืออาชีพ ระหว่างกลุ่ม 2 0.213 0.106 .582    .559 
ภายในกลุ่ม 348 63.554 0.183   

รวม 350 63.767    
3. การประกันคุณภาพ การ  
 ตรวจสอบได้ และความ  
 น่าเชื่อถือ 

ระหว่างกลุ่ม 2 9.926 4.963 18.939***    .000 
ภายในกลุ่ม 348 91.195 0.262   

รวม 350 101.121    
       
 4. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ  
 เรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 5.799 2.899 15.388***    .000 
ภายในกลุ่ม 348 65.573 0.188   

รวม 350 71.372    
 5.การมีวิสัยทัศน์และวัตถุ   
 ประสงค์ร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 2 2.114 1.057 6.426**    .002 
ภายในกลุ่ม 348 57.249 0.165   

รวม 350 59.364    
 6. การเรียนรู้เน้นการเรียนการ 
 สอน 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.378 0.689 3.263*    .039 
ภายในกลุ่ม 348 73.480 0.211   

รวม 350 74.858    
 7.การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 
  

ระหว่างกลุ่ม 2 0.419 0.209 0.694 .500 
ภายในกลุ่ม 348 104.881 0.301   

รวม 350 105.299    
 8. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ระหว่างกลุ่ม 2 1.405 0.703 3.665* .027 

ภายในกลุ่ม 348 66.712 0.192   
รวม 350 68.117    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2 0.090 0.045 1.446 .237 
ภายในกลุ่ม 348 10.785 0.031   

รวม 350 10.874    
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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  จากตารางที.่8.เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .มัธยมศึกษาเขต.12.ในภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามตัวแปร
ขนาดสถานศึกษา พบว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 .คือ ด้านที่.1.องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านที.่3.การประกันคุณภาพ.การตรวจสอบได้.และความน่าเชื่อถือ.และด้านที่ 4 สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ..01.คือ.ด้านที่.5.การมีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน.และมีความความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ.ด้านที่ 
6 การเรียนรู้เน้นการเรียนการสอน.และด้านที่ 8 มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง  
 
สรุปผล 

1. .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.พบว่า.ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต .12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.ระดับ
การศึกษา.ประสบการณ์การท างาน.และขนาดสถานศึกษา.สรุปผลได้ดังนี้         
   2.1.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต .12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.พบว่าครูที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน.แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่าด้านองค์กรแห่งการ
เรียนรู้.และด้านผู้บริหารและครูมืออาชีพมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..05 
ค่าเฉลี่ยเพศหญิง.สูงกว่าเพศชาย         

  2.2.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา.พบว่า
ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน.แต่เมื่อพิจารณารายด้าน.พบว่าด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.โดยค่าเฉลี่ยของครูที่
มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี.สูงกว่าครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

  2.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน 
พบว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  2.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา 
พบว่าครูที่สอนในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล          
 1. ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู .สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.พบว่า.ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก .เป็นเช่นนี้เพราะว่า
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา.บริหารงานอย่างเป็นระบบ.จัดบริเวณโรงเรียนร่มรื่น 
ท าให้มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนเหมาะต่อการเรียนรู้ .มีการมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพราะคาดหวังความส าเร็จ
ของนักเรียนในระดับสูง.สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของศิลปกรณ์ .จันทไชย (2553 : 
151-167) ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม.พบว่าประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้          
   2.1.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต .12.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.พบว่าครูที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน.เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา
โรงเรียนโดยให้ครูมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา มีเป้าหมายร่วมกัน จึงท าให้ครูเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระจอม จารุวณฺโณ.(หงษ์ทอง) 
(2556 : 123) ศึกษาประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริ หารส่วนต าบล บ้านม่วง 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของผู้บริหาร 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน 
   2.2.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต .12.จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า
ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีการอบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวางข้อตกลงในการท างานที่ชัดเจน และมีการ
สร้างความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกันจึงส่งผลให้ระดับการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนราวดี.โพธิ์สุข (2557 : 111) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ.เขต.2.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต.2.ตามความคิดเห็นของครู.จ าแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวมพบความ
คิดเห็นของครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิปริญญาตรีไม่แตกต่างกันและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
   2.3.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.12.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน 
พบว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
เป็นเช่นนี้เพราะว่าสถานศึกษามีการสร้างทัศนะคติในการท างานร่วมกัน .บุคลากรมีความสามารถและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.มีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานท าให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการ
มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาวรรณ สุวรรณศรี (2551.:.155 - 156).ได้



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1138 

 

ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ระดับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน         
   2.4.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า
ครูที่สอนในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
จุดมุ่งหมายในการท างานของผู้บริหารของสถานศึกษามีทิศทางไปในแนวเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ สามารถและมีทักษะใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของนพวนา วิภักดิ์ (2551 : 85 - 86) ได้
ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย ซึ่งผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษามีขนาดต่างกันไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ผู้บริหารควรพัฒนาด้านผู้บริหารและครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง   
 2. ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศนแ์ละวัตถุประสงค์ร่วมกันในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป             
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 2. ควรศึกษาพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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