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Abstract 
This research was aimed to synthesize factors that influence the effectiveness of managing educational 

institutions. Fourteen dissertations on factors that affect the effectiveness in the management of educational 
institutions were analysed by content analysis and interpretive approach. The results reveal four factors with details as 
follows;   

1) Administrator Factor: This factor describes characteristics of the administrators that influence the 
effectiveness of educational institutions. They must have broad vision, professionalism in administration, and good 
administrative process of six models which are the creation of academic environment, effective team building or 
managing with a good team, systematic administration, managing and building learning organization, having good 
behavioral administration and employing quality assurance systems in the administration. 

2) Administration Factor: This factor explains processes that influence the effectiveness of administration 
consists of six models which are having a broader vision, professionalism in administration, and good administration 
process of six models: the creation of academic environment, effective team building or managing with a good team, 
systematic administration, managing and building learning organization, having good behavioral management and 
employing quality assurance systems in the administration. 

3) Teacher Factors: This factor can facilitate the effectiveness and successful administration of educational 
institutions. This factor requires good social life, professionalism in teaching, teaching processes with a focus of 
behavior and the development of teaching and learning, and encouraging parents to participate in the teaching 
process. 

4) Teaching Process Factor: This Factor focuses on teaching process and building and developing students’ 
learning behavior, and parents’ involvement in the teaching process. 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การสังเคราะห์การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษา        
เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ในหัวเรื่องรูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา  
จ านวน  14  เรื่อง โดยใช้รูปแบบการสังเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ตีความ  และสรุปตามผลการสงเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยปัจจัย  4  ปัจจัย และแต่ละปัจจัยมีองค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 

1.ปัจจัยด้านผู้บริหาร ลักษณะผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล  และมีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และใช้กระบวนการบริหารที่ดี 6 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ การสร้างทีมงานหรือบริหารด้วยทีมงานที่ดีด าเนินการบริหารอย่างมีระบบ บริหารจัดการและสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีพฤติกรรมการบริหารที่ดี และน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร  

2. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร  กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารประกอบด้วย 6 รูปแบบ ได้แก่  
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ  การสร้างทีมงานหรือบริหารด้วยทีมงานท่ีดี  ด าเนินการบริหารอย่างมีระบบที่ดี  
บริหารจัดการและสร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้  มีพฤติกรรมการบริหารท่ีดี  และน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 

3.ปัจจัยด้านครูที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีชีวสังคมที่ดี  และมี
ความเป็นมืออาชีพในด้านการสอน รวมทั้งมีการบริหารการสอนที่ดีด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอน และ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

4.ปัจจัยด้านกระบนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน  และดึงผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ประสิทธิผล, การบริหารจัดการสถานศึกษา 
Keywords: Factors that influence, Effectiveness, Management education 
 

บทน า 
 การจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติในทุกระดับ  จึงจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ แต่ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของผู้เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  พบว่าผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในรายวิชาหลักประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ในขณะที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่มี
คุณภาพ  ใช้สื่อและเทคโนโลยีไม่คุ้มค่า  ขาดระบบการพัฒนาศักยภาพครูทุกระดับอย่าง ต่อเน่ืองทั้งความรู้ 
ความสามารถ วิธีการสอน การวิจัย และแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพครูขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
เน่ืองจากมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจยังมีน้อย ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะด้านความรู้  ทักษะที่จ าเป็น 
และคุณธรรม จริยธรรม ไม่เป็นตามพึงประสงค์       
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จากสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  ส่งผลให้นักวิชาการ  นักวิจัยมีการวิจัยหาค าตอบเก่ียวกับ
ปัจจัยหรือรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในหลายลักษณะ  โดยเฉพาะผลการวิจัยจากดุษฎี
นิพนธ์ซึ่งข้อสรุปจากผลการวิจัยมีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน  ดังน้ันผู้วิจัยซึ่งสนใจสังเคราะห์ผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์
ที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาเพื่อสังเคราะห์สรุปผลน าไปสู่การน าไปพัฒนาระบบ
การบริหารสถานศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สเตียรส์ (Steers, 1977 อ้างถึงใน นงลักษณ์  เรือนทอง, 2550)   ได้เสนอปัจจัยการบริหารซึ่งเป็นตัวก าหนด
ประสิทธิผลขององค์การไว้ 4 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ด้านลักษณะขององค์กร (organization characteristics)              
2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม (environment characteristics) 3) ลักษณะของบุคลากร (employee characteristics)         
4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน (policies and practices) ซึ่งสเตียรส์ (Steers) กล่าวว่าหากองค์การสามารถ
ก าหนดปัจจยัทั้ง 4 ประการให้บังเกิดผลได้จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

ส่วนมิลตัน (Milton, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์  เรือนทอง, 2550)  ได้เสนอองค์ประกอบการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิภาพไว้  3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ1) ลักษณะเฉพาะของบุคลากร ( individual characteristics) ซึ่งประกอบด้วย 
ความสนใจ เจตคติ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความต้องการ ทักษะความช านาญ 2) ลักษณะของงาน 
(characteristics of the job) ประกอบด้วย     ความหลากหลายของงาน ข้อมูลย้อนกลับรางวัลความชัดเจนของบทบาท      
3) ลักษณะสิ่งแวดล้อมของงาน (characteristics of work environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและบรรยากาศ
องค์การ   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และพิจารณาตรวจสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งใช้วิธีการตีความ (Interpretative Approaches) เพื่อสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการสังเคราะห์วิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยก าหนดกรอบปัจจัยในการสังเคร าะห์ โดยยึด
หลักกระบวนการบริหารการศึกษารูปแบบเก่ียวกับกระบวนการบริหารของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยปัจจัย
ผู้บริหาร ครู กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี 
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ปัจจัยด้านผู้บริหาร  

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
ปัจจัยดา้นกระบวนการบริหาร 
ปัจจัยด้านครู 
ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นดุษฎีนิพนธ์  เก่ียวกับปัจจัย/รูปแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ในการ
บริหารสถานศึกษา  ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)    
และฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ใน
ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในช่วงปี 2547-2555  จ านวน 14 เรื่อง 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยด าเนินการด้วยการคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตรงตามเกณฑ์ ดังน้ี 
1)     เป็นรายงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ 

กระบวนการวิจัยตามหลักวิธีการนิยามศัพท์  และการพัฒนาเครื่องมือที่ชัดเจนและมีข้อสรุปที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย 

2)    เป็นรายงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับรูปแบบปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์  ได้ดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถน ามาสังเคราะห์ 14  
เรื่อง มีรายละเอียดของดุษฎีนิพนธ์กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะดังน้ี เป็นดุษฎีนิพนธ์ที่ด าเนินการวิจัยโดยบัณฑิตชาย (ร้อยละ 
64.23) เป็นดุษฎีนิพนธ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สุด (ร้อยละ 28.57) รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร (ร้อยละ 
21.43) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีร้อยละเท่ากัน (ร้อยละ 14.29) ส่วนสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์พบว่าวิเคราะห์ด้วยสถิติที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่วิเคราะห์ด้วยการหาความสัมพันธ์เชิงเส้น  การวิเคราะห์
รูปแบบ  Path analysis  และวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลท่ีพัฒนาโดยผู้วิจัยประกอบด้วยประเด็นการบันทึก ได้แก่ ผู้วิจัย  
หัวข้อเรื่อง  ตัวแปร  ผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการวิจัยที่ด าเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

1. ก าหนดประเด็นหรือกรอบในการวิจัยเพื่อศึกษาเอกสาร รายงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าหนดการ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิจัยครั้งน้ีก าหนดปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
2. ด าเนินการสืบค้นและคัดเลือก รายงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผลการด าเนินงานได้  

รายงานวิจัยที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์จ านวน 14 เรื่อง 
3. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารรายงานวิจัยอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาระรายละเอียดในแต่ละประเด็นตามแบบ 

บันทึก พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละประเด็นก่อนการน ามาสังเคราะห์ 
4. วิเคราะห์เน้ือหาด้วยการสรุปตีความและสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

โดยตรงและโดยอ้อม น ารายละเอียดจากข้อสรุปมาสังเคราะห์เพื่อน ามาสรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด  4  ปัจจัย 

5. ตรวจสอบความถกูต้องและความสอดคล้องขององค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยในแต่ละปัจจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้วิจัย และสภาพผลงานวิจัย วิเคราะห์ด้วยสถิติ

พื้นฐานประกอบด้วยร้อยละ 
2. วิเคราะห์เน้ือหาและการตีความผลการวิจัยเพื่อสรุปองค์ประกอบในแต่ละปัจจัย  ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

สรุปผลการวิจยั 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยการก าหนดปัจจัยในกรอบใหม่  4  

ปัจจัย  ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้บริหาร  กระบวนการบริหาร  ครู  และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผลสรุปการสังเคราะห์
ด าเนินการด้วยการวิเคราะห์และตีความจากผลการวิจัยในแต่ละเรื่อง และน ามาสังเคราะห์ในกรอบปัจจัยที่ก าหนด
ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1) ปัจจัยท่ีเอื้อต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
1.1   ปัจจัยด้านผู้บริหาร  คุณลักษณ์ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

ประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และมีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร โดยมีคุณลักษณะ   ที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบดังกล่าว คือการที่ผู้บริหารจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้จะต้องเป็นผู้มีกระบวนการสื่อสารและการ
จัดการข้อมูลรวมทั้งมีการสร้างแนวปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การ และการมีคุณลักษณะชีวสังคมที่ดีโดยคุณลักษณะ
ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านชีวสังคมประกอบด้วยคุณลักษณะในเชิงวิชาการมีความรู้ และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ใฝ่เรียนรู้  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  และมีพฤติกรรมยอมรับการเปล่ียนแปลง  ส่วนความเป็นมืออาชีพในการบริหารจะต้อง
เป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน คุณลักษณะผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารซึ่งประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ และความเป็นมืออาชีพในการบริหาร ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาก จนสามารถก าหนดทิศทางในอนาคตได้ และต้อง
สามารถบริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยการวางแผนที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย (วิสัยทัศน์ที่ก าหนด) รวมทั้งบริหาร
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บุคลากรโดยคัดเลือกบุคคลให้เหมาะกับงานและมีคุณภาพ การบริหารด้วยการสร้างทีมงานที่ดีน าระบบการบริหารที่
ทันสมัย และเหมาะกับบริบทของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะดังกล่าว
จะช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ  

1.2 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพและส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา ประกอบด้วย  
องค์ประกอบด้านกระบวนการสร้างทีมงาน ด้านการวิเคราะห์และก าหนดลักษณะทีมงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน มี
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานด้วยความตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมและการให้ความ
ช่วยเหลือชุมชน มีการจัดระบบบริหารที่ตระหนักในนโยบาย  บทบาทหน้าที่  การบริหารให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์การ  รวมทั้งการบริหารให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาโดย
สร้างองค์การ การสร้างบรรยากาศในองค์การ การจัดหาและใช้ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ การพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีผู้บริหารควรมีพฤติกรรมในการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ แบบมีส่วนร่วม บริหารเชิงวิชาการมีระบบและมีกระบวนการตัดสินใจที่ดีรวมทั้งมีระบบ
การสั่งการที่สร้างความสมานฉันท์ และให้การสนับสนุนในการพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพและประสิทธิผลของสถาบัน ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารที่มุ่งให้เกิดคุณภาพด้วย
กระบวนการที่มีความมุ่งม่ันในการท างาน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก สร้างแรงจูงใจในการท างาน  รวมทั้งมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ และมีคุณภาพ ผู้บริหารต้องใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่
หลากหลาย ด้วยการบริหารทั้งครูและบุคลากรให้ร่วมมือกันด าเนินงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์มีเป้าหมายเดียวกันบน
พื้นฐานทรัพยากรที่มี และสร้างความเป็นธรรมในการได้รับผลตอบแทน 

1.3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการสถานศึกษา  จะต้องมี 
องค์ประกอบด้านชีวทางสังคมที่ดี  ด้านประสบการณ์ในการสอน ต าแหน่งหน้าที่ทางวิชาการในปัจจุบันรวมทั้งความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีปัจจัยด้านคุณลักษณะของครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  
ความเป็นมืออาชีพของครู  ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอน  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คุณภาพการ
สอน  การจัดการเรียนการสอน และมีคุณลักษณะด้านภาวะผู้น ามีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา  และมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร จากคุณลักษณะของครูผู้สอนพบว่า  ครูผู้สอนควรประกอบด้วย บุคลิกลักษณะของครู ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการสอน และความสามารถในการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพ
สังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ช่วยให้ครูผู้สอนมีคุณลักษณะ และความสามารถใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ดี เม่ือผู้บริหารสถานศึกษาดี ครูผู้สอนย่อมปรับปรุง และพัฒนาตนให้
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ดี   

1.4 ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปริหารสถานศึกษา ขั้น 
พื้นฐาน ประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ด้วยกระบวนการพัฒนากระบวนการคิดและความตั้งใจของ
นักเรียนในการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาล นอกจากน้ีปัจจัยด้านผู้ปกครองซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อประสิทธิ- 
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ผลการบริหารสถานศึกษา โดยผู้ปกครองต้องมีเจตคติที่ดี  ต่อการจัดการศึกษา  มีพฤติกรรมการส่งเสริมบุตรหลาน มี
ความเอาใจใส่ในการเรียนและมีการรวบรวมเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน  จะเห็นว่าคุณลักษณะของครูผู้สอนที่ดี
ตามปัจจัยดังกล่าวจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการมอง การคิด ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
การพัฒนาไปไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องออกแบบการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 

2.  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสรุปรายละเอียดของข้อเสนอแนะ  ได้ดังน้ี 
2.1. ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอันได้แก่ การพัฒนาระบบงาน   
ระบบการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดวัสดุครุภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาและส่งผลต่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

- การน ารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษามาปรับให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาน้ัน ๆ    

- พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร  การจัดการข้อมูล  ความคิดสร้างสรรค์  และความรู้ที่มีอิทธิพล 
และส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษารวมทั้งการสร้างบรรยากาศแบบเปิดก่อให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจในการ
ท างาน  ความรัก  ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์การที่ดี เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.2. กระบวนการบริหาร 
- ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาความรู้ทักษะเก่ียวกับการวางแผน กลยุทธ์ 

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

- ระบบการบริหารต้องท าทั้งระบบ ทุกคน ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2.3. ครู/อาจารย์ 

- ควรตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนและมีความคิดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง   
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ความส าคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนรวมทั้งจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามศักยภาพ 

- การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู  การมีตัวแบบที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนซึมซับและพัฒนา 
ความสามารถทางการคิด 

2.4. กระบวนการเรียนการสอน 
- จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  สื่อ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เอ้ือและส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเต็มศักยภาพ การจัดท าหลักสูตรและบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
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โดยชุมชน  ผู้ปกครอง  ภาคีและเครือข่าย ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการคิดแก่ผู้เรียน 
- จัดอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์  ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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อภิปรายผล 
 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และมีคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ  จะมีอิทธิพลช่วยให้การบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จ “ถ้าผู้บริหารมีความตระหนักและเน้นการบริหารงานในเชิงวิชาการจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา” 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  แรงจูงใจใน
การท างานของครู  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจในงานของครู  และงานวิจัยของ กฤติทรัพย์        
เชื้อพันธ์ และคณะ, (2555)  ที่พบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารจะมีอิทธิพบต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา 

จากข้อค้นพบการวิจัยที่ว่าครูและกระบวนการเรียนการสอน มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  โดยครูจะเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีด้านมีชีวสังคมที่ดีโดยมีความตั้งใจ  ประสบการณ์สอนและต าแหน่งหน้าที่
ที่เหมาะสม  และมีคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ  โดยมีคุณลักษณะและความสามารถในประเด็นมีพฤติกรรมการสอน
ที่ดี  มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี  และมีคุณภาพการสอน  มีพฤติกรรมการสอนที่ดี  มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา  ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูเป็นหัวใจส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาโดยเฉพาะมีชีวสังคมที่ดี  มีความเป็นมือ
อาชีพในการเรียนการสอนที่ดี  นอกจากน้ียังต้องมีกระบวนการสอนที่ดี  และสามารถด าเนินการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
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