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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับปัจจัยด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อ

กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน และด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอนของโรงเรียนขนำดเล็ก 2) 

ระดับประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ 3) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยทัง้ 5 ด้ำนกบัประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู จสำนวน 192 คนซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน

กำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน และกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหคุณู ควำมเชือ่ม่ันแบบสอบถำมท้ังฉบบัเท่ำกบั 

.854

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมำ คือ ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน ด้ำนบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำร

เรียนรู้ ด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 2) ประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพ

รวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน รองลงมำ คือ ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย คือด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 3) ควำม
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สัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

 = .814) อย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 และ4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

และด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และสำมำรถร่วมกันทสำนำยประสิทธิภำพกำร

บรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 ได้ร้อยละ 69.50 

โดยสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้ y´ = .162+ 1.126X5 + 

.414X2+ .191X4, Z´y = 1.055X5+ .458X2 + .208X4

ค�าส�าคญั : ปัจจัยที่ส่งผล ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน โรงเรียนขนำดเล็ก

Abstract
 The purposes of this research were to study 1) the level of leadership factors of administrators in 

terms of conducive atmosphere in learning, participation, motivation to work, and teachers’ behaviors in small 

schools; 2) the level of administration efficiency of small schools; 3) the relationship between five factors and 

administration efficiency of small schools; and 4) the factors affecting administration efficiency of small schools. 

The samples consisted of 192 administrators and teachers by simple random sampling. The research instrument 

was a questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s product moment 

correlation coefficient, and multiple regression analysis. The content reliability as a whole questionnaire was .854.

 The results of the study were as follows: 1) the factors affecting administration efficiency of small schools 

under Prachinburi primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking 

by mean scores from high to low: teachers’ behaviors, motivation to work, conducive atmosphere in learning, 

administrators’ leadership and participation. 2) the administration efficiency of small schools under Prachinburi 

primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking by mean scores 

from high to low: the learners’ quality, the administration and management process of school administrators, the 

process of teaching and learning focusing on learners, and the effectiveness of internal quality assurance systems. 

3) the relationship between five factors and administration efficiency of small schools under Prachinburi primary 

education service area office 1 was at the most high positive correlation (r
xy

 = .814) with the statistical significance 

of .05. , and 4) the factors affecting the administration efficiency of small schools under Prachinburi primary 

education service area office 1 were teachers’ behaviors, conducive atmosphere in learning, and motivation to work 

with the statistical significance of .05. It could concurrently predict the administration efficiency of small schools 

under Prachinburi primary education service area office 1 at 69.50.  The predictive equation could be written in 

form of raw scores and standard scores as y่ = .162+ 1.126X
5
 + .414X

2
+ .191X

4
 , Z่y = 1.055X

5
+ .458X

2 
+ .208X

4
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บทน�า
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ได้กสำหนดแนวกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียน

มีควำมสสำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ เน้นทั้ง 

ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ [1] นอกจำกนี้

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยังมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอ

ภำคในกำรศึกษำท่ีมคุีณภำพ พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศึกษำทีมี่ประสิทธิภำพ พฒันำกสำลงัคนให้มีสมรรถนะใน

กำรทสำงำนทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพฒันำประเทศกรอบกำรปฏริปูกำรศึกษำในทศวรรษ 

ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) จึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปรับ

กระบวนทัศน์กำรเรยีนรู ้พฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ และปรบัระบบบรหิำรจัดกำรให้มีประสทิธิภำพคล่อง

ตัว และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นสสำคัญ [2]

 กำรบริหำรโรงเรียนจึงเป็นงำนหลักและถือเป็นหัวใจสสำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนและสถำนศึกษำให้มี

คุณภำพ ถึงแม้ประเทศไทยจะสำมำรถขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำได้ทั่วถึงอย่ำงมำกขึ้น แต่กลับประสบปัญหำด้ำน

คณุภำพกำรศึกษำ และกำรพฒันำคุณภำพคน โดยเฉพำะกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ท่ีมีแนวโน้มเป็นปัญหำ

สสำคัญของกำรจดักำรศึกษำ [3] ประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนจงึเป็นกำรนสำไปสูเ่ป้ำหมำยแห่งควำมสสำเรจ็ของ

กำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีน ซ่ึงสำมำรถวดัได้กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของผูเ้รยีน ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต้องมีควำมสนใจ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ มีกระบวนกำรดสำเนินงำนอย่ำง

เป็นระบบ โดยสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ปรับและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ

กำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้สอดคล้องตำมนโยบำยของรฐั จึงได้กสำหนดมำตรฐำนท่ีเน้นคุณภำพผู้

เรียน คุณภำพครู คุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคุณภำพของสถำนศึกษำ [4]

 กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมอบนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กให้เริ่มจำกระดับล่ำง คือ ให้เขต

พื้นที่วิเครำะห์สภำพปัญหำของโรงเรียน เสนองบประมำณแก้ไขปัญหำมำที่ส่วนกลำง เพื่อของบประมำณ นอกจำก

นี้สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กที่ประสบปัญหำเหมือนกันส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) ปัญหำด้ำน

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำงตส่ำ 2) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 3) ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอน  4) โรงเรียน

ขนำดเลก็ส่วนใหญ่อยูใ่นชมุชนขนำดเลก็ ประชำกรมฐีำนะยำกจนทสำให้ไม่มีศักยภำพในกำรระดมทรพัยำกร และ5) 

กำรขำดแคลนครู จสำนวนครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

ขนำดเล็กจึงไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ได้ 

[5] ดังที่สมนึก มุธิตำ [8] ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ 

คุณลักษณะภำวะผู้นสำผู้บริหำรของสถำนศึกษำ พฤติกรรมของครูผู้สอน หลักสูตรของสถำนศึกษำ งบประมำณ 

และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก จึงเป็นปัจจัย

ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนที่เน้นกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำสถำนศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ อำทิเช่น คุณลักษณะภำวะผู้นสำผู้บริหำรของสถำนศึกษำ พฤติกรรมของครูผู้สอน สภำพแวดล้อม 

บรรยำกำศกำรจดัชัน้เรยีน หลกัสูตรของสถำนศึกษำ กำรสร้ำงจงูใจ งบประมำณ กำรมีส่วนร่วมของชมุชน และอืน่ๆ 

[4]
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 สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 มีโรงเรยีนขนำดเลก็จสำนวนทัง้สิน้ 71 โรงเรยีน 

จำกกำรประเมินกำรประกนัคณุภำพภำยนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) [6]โรงเรยีนทีมี่ขนำดเลก็ พบปัญหำกำรบรหิำร

งำนสถำนศึกษำ ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผูเ้รยีนท่ีตสำ่ กำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสอนไม่ตรง

สำขำวิชำของครูผู้สอน กำรไม่มีควำมรู้ของบุคลำกรทำงศึกษำ กำรขำดส่ือวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรเรียนกำรสอน งบ

ประมำณไม่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำปรับปรุงกำรดสำเนินงำนของสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำระบบ

กำรประกนัคณุภำพภำยใน และจำกกำรออกเยีย่มโรงเรยีนขนำดเลก็ พบว่ำปัญหำกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำด

เลก็ คอื ปัญหำกำรไม่มีผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ กำรขำดแคลนครผููส้อน ทสำให้จสำนวนนักเรยีนลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง ดังน้ัน

จึงเห็นได้ว่ำโรงเรียนขนำดเล็กยังไม่มีประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนเท่ำที่ควร จำกสภำพและปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำปรำจนีบุรเีขต 1

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำระดบัปัจจัยด้ำนภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำร ด้ำนบรรยำกำศทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรมส่ีวนร่วม 

ด้ำนแรงจงูใจในกำรทสำงำน ด้ำนพฤติกรรมครผููส้อนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 4. เพือ่ศึกษำปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 

ขอบเขตการวจิยั
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา

 1.1 ศึกษำปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภำพของโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรสังเครำะห์จำกแนวคิดของ

นักวิชำกำรนักกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ได้แก่ เชียรเรนซ์ และโบสเคอร์ (Scheerrens & Bosker, 

1997 อ้ำงถึงใน จรุญ จับบัง) [7] สมนึก มุธิตำ [8] บัญชำ พูนพนัง [9] พิมพร ไชยตำ [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11] 

วิชัย ประทุมไทย [12] จันทร์จิรำ จูมพลหล้ำและคณะ [13] สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [14] และ

สสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน [15] โดยมีแนวคิดสอดคล้องตรงกนัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก จสำแนกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร 2) ด้ำนบรรยำกำศที่

เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 4) ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน และ5) ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน 

 1.2 ศึกษำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำจำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน

คณุภำพภำยในของสถำนศึกษำของสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน [16] ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1) 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ และ4) ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
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 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.1 ประชำกร ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 382 คน แยกเป็นผู้บริหำร 36 คน และ ครูผู้สอน 

346 คน 

 2.2 กลุม่ตัวอย่ำง ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และครใูนโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2561 กสำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงของ

เครจซีและมอร์แกน [17] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 192 คน ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 22 คน ครู 170 คน และใช้วิธี

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

วธีิด�าเนินการ
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพของโรงเรยีนขนำด

เล็ก ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำกแนวคิดทฤษฎีและผลงำน กำรวิจัยของนักกำรศึกษำหลำยท่ำนประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมตรวจสอบรำยกำร (check 

list) ได้แก่ เพศ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน และตสำแหน่งหน้ำที่

 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมปัจจัยในกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating 

scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถำมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 

(rating scale) 5 ระดับ

 วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 1) ผู้วิจัยศึกษำทฤษฎีจำกเอกสำรตสำรำแนวคิดต่ำงๆ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

ส่ง ผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  2) 

กสำหนดวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคิดและนยิำมศัพท์ในกำรสร้ำงเครือ่งมือ  3) พฒันำร่ำงแบบสอบถำมเพือ่กำรวจิยั 

ตำมกรอบแนวคดิให้ครอบคลมุเนือ้หำสำระและขอบเขตของงำนวจิยั และดสำเนนิกำรจัดทสำแบบสอบถำมเพือ่กำรวจิยั  

4) ผู้วิจัยร่ำงแบบสอบถำมและเสนออำจำรย์ที่ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะนสำ  5) พิจำรณำควำมเที่ยง

ตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำโดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence) โดยผู้

เชี่ยวชำญจสำนวน 5 คน ซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.60 – 1.00   แล้วนสำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไข

ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 6) ทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผู้บริหำรและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 

30 คน และหำค่ำควำมเชื่อม่ันด้วยวิธีของครอนบำค โดยด้ำนปัจจัยค่ำควำมเช่ือม่ันเท่ำกับ .727 ด้ำนประสิทธิภำพ

กำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ได้ค่ำควำมเชือ่ม่ันเท่ำกบั .815 และควำมเชือ่ม่ันแบบสอบถำมทัง้ฉบบัเท่ำกบั .854

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 1) ทสำหนังสือเสนอต่อบัณฑติวทิยำลยัมหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์เพือ่ออก

หนังสอืขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมถงึสสำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบุร ีเขต 1 เพือ่

ขออนญุำตในกำรเกบ็ข้อมลูเพือ่กำรวจัิยจำกกลุม่ตัวอย่ำงทีก่สำหนดไว้  2) นสำหนงัสอืเสนอต่อสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำร

ศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 เพือ่พจิำรณำและเสนอหนังสอืต่อผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและครผููส้อนท่ีได้กสำหนด

เป็นกลุม่ตัวอย่ำง เพือ่อสำนวยควำมสะดวกในกำรเกบ็ข้อมูล  3) กำรส่งแบบสอบถำมให้กลุม่ตัวอย่ำงโดยผูว้จัิยส่งด้วย

ตนเอง  4) ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองหลังจำกส่งแบบสอบถำมไปแล้ว 1 สัปดำห์ ได้รับคืนมำ จสำนวน 192 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100 5) นสำแบบสอบถำมท่ีรวบรวมได้ ทสำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องสมบูรณ์และนสำผลข้อมูลมำวเิครำะห์
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 1) วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมถี่ 

และแปลงค่ำควำมถี่เป็นร้อยละ 2) วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยโดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน  3) ดสำเนนิกำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ โดยวเิครำะห์ด้วยค่ำ

เฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 4) วเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยักบัประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีน

ขนำดเลก็ ใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สันโดยภำพรวมและรำยด้ำน และ5) วเิครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็จำกแบบสอบถำมด้วย กำรวเิครำะห์ถดถอยพหคูุณ Multiple Regression Analysis 

ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวจิยั
 1. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจ�าแนก

เป็น ปริญญาตรี 168 คน ปริญญาโท 24 คน และข้อมูลทีเ่กบ็ได้ด้านที ่1  ปรากฏผลดงัตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัปัจจยัทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

คุณลักษณะของ 

ผู้บริหำสถำนศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น (n = 284)

S.D. ระดับ

1. ด้ำนควำมเป็นผู้นสำ 4.29 .67 มำก
2. ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 4.30 .64 มำก
3. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม

4. ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน

5. ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน

4.28

4.34

4.35

.67

.60

.62

มำก

มำก

มำก

เฉลีย่รวม 4.31 .64 มาก

 จำกตำรำง 1 พบว่ำปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย 

คือ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมำ คือ ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และด้ำน

ภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

 2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 2
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ตาราง 2 ค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับควำมคิดเห็น

S.D. ระดับ อันดับที่

1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 4.10 0.69 มำก 1
2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้

บริหำรสถำนศึกษำ

4.05 0.71 มำก 2

3. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญ

4.00 0.73 มำก 3

4. ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี

ประสิทธิผล

3.98 0.74 มำก 4

ภำพรวม 4.03 0.69 มำก

 จำกตำรำง 2 พบว่ำประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย คือ ด้ำน

คณุภำพผูเ้รยีนรองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และด้ำนกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในที่มีประสิทธิผล 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียน

ขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 3

ตาราง 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X Y

X
1

1.00
X

2
.835* 1.00

X
3

.956* .938* 1.00
X

4
.855* .846* .896* 1.00

X
5

.854* .795* .921* .843* 1.00

X .947* .935* .993* .940* .926* 1.00
Y .798* .700* .807* .756* .809* .814* 1.00

 มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05

 จำกตำรำง 3 พบว่ำปัจจยัท้ัง 5 ด้ำนกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

 = .814) อย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

61Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 54-65 (2019)      Vol.9 No.3

 4. ผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 4

ตาราง 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

ตัวแปร b S.E.b b t Sig

ค่ำคงที่ (constant) .162 .189 - .855 .394
ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน (X

5
)

ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (X
2
)

ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน (X
4
)

1.126

.414

.191

.136

.100

.080

1.055

.458

.208

8.273

4.137

2.378

.000*

.000*

.018*

ค่ำคงที่ (a) = .162

R = .834 , R2 = .695 , S.E.
est

 = .209 , F = .855, P = .394

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05

 จำกตำรำง 4 พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 คือ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน (X
5
) ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียน

รู้ (X
2
) และด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน (X

4
) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์ 

(R2) เท่ำกับ .695 แสดงว่ำ ตัวแปรทั้งสำมตัวสำมำรถร่วมกันทสำนำยประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เลก็สงักัดสสำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำปรำจนีบรุี เขต 1 ได้รอ้ยละ 69.50 ซึง่เป็นไปตำมสมมตุฐิำนทีไ่ว้

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้

  y่= a + b
1
X

1
 + b

2
X

2
 + b

3
X

3 
+ b

4
X

4
 

  y่ = .162+ 1.126X
5
 + .414X

2 
+ .191X

4
    

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้ 

  Z่y = 1.055X
5
 + .458X

2 
+ .208X

4 

 ส่วนด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร(X
1
) และด้ำนกำรมีส่วนร่วม(X

3
) ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 อย่ำงไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ

อภปิรายผล
 จำกกำรศึกษำวจิยัเรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนสำมำอภิปรำยดังนี้

  1. ปัจจยัท้ัง 5 ด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถม ศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สม

นึก มุธิตำ [8] พิมพร ไชยตำ [10] และกมลวรรณ รอดจ่ำย [18] ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง
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ชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กสำหนดหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต

สสำหรับประชำชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไป

อย่ำงต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษำธิกำรได้กสำหนดนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ [19]  สสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 จึงนสำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมำดสำเนิน

กำรในกำรบริหำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมนึก มุธิตำ [8] 

ได้กล่ำวถงึปัจจยัทีส่่งเสรมิต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของโรงเรยีนขนำดเลก็ ได้แก่ ผูบ้รหิำร ครผููส้อน 

หลักสูตร งบประมำณ และชุมชน รวมถึงสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [4] ที่ได้อธิบำยปัจจัยควำม

สสำเร็จที่ส่งผลต่อคุณภำพและประสิทธิภำพของโรงเรียนขนำดเล็ก จะต้องมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อเป็นกำรดสำเนิน

กำรกระตุ้นและช่วยเหลอืให้มคีวำมเข้มแขง็ในกำรดสำเนินกำร กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกับทุกภำคส่วนท้ังภำค

รัฐและเอกชน โดยเฉพำะกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง กำรสรำ้งบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำร

เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม

ร่วมกัน

 2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของบัญชำ พูนพนัง [9] เอกรักษ์ สำรปรัง 

[20] และวชิยั ประทุมไทย [12] ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้พฒันำประสิทธิภำพ

ของระบบบรหิำรจดักำรศึกษำ ให้มคีวำมคล่องตัว ชดัเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำ รวมถงึทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ปรบัปรงุรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร

ทำงกำรศึกษำ พฒันำระบบบรหิำรงำนบุคคลของคร ูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ [2] ซ่ึงสอดคล้องกบัสสำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน [16] ท่ีกล่ำวถึงมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ 4 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนคุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ และมำตรฐำนระบบกำร

ประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 [21] จึงมีกำรส่ง

เสรมิกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำให้มปีระสิทธิภำพ  โดยมีกำรจดัประชมุผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ ให้ควำม

รู้ ทสำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรจัดกำรสถำนศึกษำที่ดี มีกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนสำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

กำรกสำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสถำนศึกษำ เพื่อแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

 3. ปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับบัซซิ [22] และ

เอกรักษ์ สำรปรัง [20] ทั้งนี้อำจเน่ืองมำจำก สสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 [21]ได้

ดสำเนนิกำรตำมนโยบำยของสสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร

โรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำงๆทำงกำรศึกษำ โดยคสำนึงถึงใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงประหยัดและ

คุม้ค่ำ พร้อมจดัทสำแผนยทุธศำสตร์ แผนกำรบรหิำรจดักำรและแก้ปัญหำโรงเรยีนขนำดเลก็ด้วยรปูแบบทีห่ลำกหลำย 

อีกทั้งมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็กได้รับโอกำสศึกษำ
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อย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถดสำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณค่ำ แสดงได้ว่ำ

คุณภำพของโรงเรียนขนำดเล็กมีประสิทธิภำพท่ีเกิดจำกปัจจัยต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมนึก มุธิตำ [8]          

กล่ำวว่ำปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอน 

หลักสูตร งบประมำณ และชุมชน รวมถึงพิมพร ไชยตำ [10] กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสสำเร็จของกำรบริหำร

โรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ พฤติกรรมผู้นสำของผู้บริหำร โครงสร้ำงองค์กำร สภำพแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร บรรยำกำศองค์กำร

 4. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 สอดคล้องกับงำนวิจัยของพิมพร ไชยตำ [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11]  กมลวรรณ 

รอดจ่ำย [18] เอกรกัษ์ สำรปรงั  [20] และวชิยั ประทุมไทย [12] ท้ังน้ีอำจเนือ่งมำจำกผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและบคุลำกร

ทำงกำรศึกษำได้ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูและทัศนคติที่ดี ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมี 4 ด้ำน 

ได้แก่ คณุลกัษณะด้ำนควำมสำมำรถในกำรสอน คณุลกัษณะด้ำนบคุลกิภำพ คณุลกัษณะด้ำนคณุธรรมและจรยิธรรม 

และคณุลกัษณะด้ำนกำรให้คสำปรกึษำ ครมูกีำรจดัสภำพห้องเรยีนทีถ่กูต้องตำมสุขลกัษณะ สร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน

กำรสอนทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ทีดี่ต่อผูเ้รยีน และผู้

บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทสำงำนให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ทั้งยกย่อง ชมเชย

กำรปฏิบัติงำนของครูเลื่อนขั้นเลื่อนตสำแหน่งของครูอย่ำงเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยั
 1.  ควรศึกษำองค์ประกอบ หรือปัจจัยดำ้นอื่นๆที่ส่งผลประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1                     

 2. ควรศึกษำแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1     
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