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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นการมี

ส่วนร่วม ดา้นแรงจูงใจในการท างาน และดา้นพฤติกรรมครูผูส้อนของโรงเรียนขนาดเลก็ 2) ระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทั้ ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 192 คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
แบบแบ่งชั้ น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .854 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน 
รองลงมา คือ ดา้นแรงจูงใจในการท างาน ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบั
สุดทา้ย คือ ดา้นการมีส่วนร่วม 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน รองลงมา คือ  
ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัประสิทธิภาพ
การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพนัธ์ในทางบวกในระดบั
มากท่ีสุด (rxy = .814) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดา้น
แรงจูงใจในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถร่วมกนัท านายประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดร้้อยละ 69.50 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี y´ = .162+ 1.126X5 + .414X2+ .191X4, Z´y = 1.055X5+ .458X2 + .208X4   
 

ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผล ประสิทธิภาพการบริหารงาน โรงเรียนขนาดเลก็ 
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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 (rxy = .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 y´ = .162+ 1.126X5 + .414X2+ .191X4 , Z´y = 1.055X5+ .458X2 + .208X4    

 

Keywords : Affecting factors, Administration Efficiency, Small schools 
 
 

บทน า   
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไวว้่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพในการจดัการศึกษา เนน้ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา [1] นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยงัมุ่งจดั
การศึกษาใหค้นไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาก าลงัคนใหมี้สมรรถนะในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน และการพฒันาประเทศ
กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) จึงการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพคล่องตวั และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั [2] 

การบริหารโรงเรียนจึงเป็นงานหลกัและถือเป็นหัวใจส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ถึงแม้
ประเทศไทยจะสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาไดท้ัว่ถึงอย่างมากข้ึน แต่กลบัประสบปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษา และการ
พฒันาคุณภาพคน โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีแนวโน้มเป็นปัญหาส าคญัของการจัดการศึกษา  [3] 
ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนจึงเป็นการน าไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงสามารถวดั
ได้การพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีความสนใจ มีเป้าหมายในการพฒันาการจัด
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
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ปรับและพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งตามนโยบายของรัฐ  
จึงไดก้ าหนดมาตรฐานท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียน คุณภาพครู คุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา [4] 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบนโยบายการแกไ้ขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้เร่ิมจากระดบัล่าง คือ ให้เขตพ้ืนท่ีวิเคราะห์
สภาพปัญหาของโรงเรียน เสนองบประมาณแกไ้ขปัญหามาท่ีส่วนกลาง เพื่อของบประมาณ นอกจากน้ีสภาพปัญหาในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบปัญหาเหมือนกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาค่อนขา้งต ่า            
2) ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 3) ปัญหาดา้นการเรียนการสอน  4) โรงเรียนขนาดเลก็ส่วนใหญ่อยูใ่นชุมชนขนาดเลก็ ประชากรมี
ฐานะยากจนท าให้ไม่มีศกัยภาพในการระดมทรัพยากร และ5) การขาดแคลนครู จ านวนครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก      
การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบั
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ได ้[5] ดงัท่ีสมนึก มุธิตา [8] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของสถานศึกษา พฤติกรรมของครูผูส้อน หลกัสูตรของสถานศึกษา 
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงันั้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นปัจจยัท่ี
ใชใ้นการบริหารงานท่ีเน้นการพฒันาศักยภาพของผูเ้รียน พฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
อาทิเช่น คุณลกัษณะภาวะผูน้ าผูบ้ริหารของสถานศึกษา พฤติกรรมของครูผูส้อน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการจัดชั้นเรียน 
หลกัสูตรของสถานศึกษา การสร้างจูงใจ งบประมาณ การมีส่วนร่วมของชุมชน และอ่ืนๆ [4] 
  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนทั้งส้ิน 71 โรงเรียน จากการ
ประเมินการประกนัคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) [6]โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก พบปัญหาการบริหารงานสถานศึกษา 
ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีต ่า การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา การสอนไม่ตรงสาขาวชิาของครูผูส้อน การไม่
มีความรู้ของบุคลากรทางศึกษา การขาดส่ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจดัการ  
การพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษา และการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน และจากการออกเยีย่มโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่าปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ปัญหาการไม่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา การขาดแคลนครูผูส้อน  
ท าให้จ านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงานเท่าท่ีควร  
จากสภาพและปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นแรงจูงใจ

ในการท างาน ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อนของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทั้ ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
4. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
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ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1.1 ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการ  

นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ เชียรเรนซ์ และโบสเคอร์ (Scheerrens & Bosker, 1997 อา้งถึงใน จรุญ จบับงั) [7] 
สมนึก มุธิตา [8] บญัชา พูนพนงั [9] พิมพร ไชยตา [10] ธีรพงษ ์วงษห์นองหอย [11] วิชยั ประทุมไทย [12] จนัทร์จิรา จูมพลหลา้และ
คณะ [13] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [14] และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [15] โดยมีแนวคิด
สอดคลอ้งตรงกนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ จ าแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร 2) ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) ดา้นการมีส่วนร่วม 4) ดา้นแรงจูงใจในการท างาน และ5) ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน  
 1.2 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน [16] ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู ้เรียน  
2) ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และ 4) ดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 2.1 ประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 382 คน แยกเป็นผูบ้ริหาร 36 คน และ ครูผูส้อน 346 คน  

 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน [17]               
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 192 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน และใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) 

 

วธีิด าเนินการ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเลก็ ซ่ึงผูว้จิยั

สร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและผลงาน การวจิยัของนกัการศึกษาหลายท่านประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) ไดแ้ก่ เพศ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 1) ผูว้ิจัยศึกษาทฤษฎีจากเอกสารต าราแนวคิดต่างๆ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยท่ีส่ง ผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  2) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
กรอบแนวคิดและนิยามศพัทใ์นการสร้างเคร่ืองมือ  3) พฒันาร่างแบบสอบถามเพ่ือการวจิยั ตามกรอบแนวคิดใหค้รอบคลุมเน้ือหา
สาระและขอบเขตของงานวิจยั และด าเนินการจดัท าแบบสอบถามเพื่อการวิจยั   4) ผูว้ิจยัร่างแบบสอบถามและเสนออาจารยท่ี์
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะน า  5) พิจารณาความเท่ียงตรงโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
โดยใชเ้ทคนิค IOC (Item Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซ่ึงผลการประเมินมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00   
แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 6) ทดลองใช ้Try out กบักลุ่มผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอนบาค โดยดา้นปัจจยัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .727 ดา้น
ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .815 และความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .854 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ท าหนงัสือเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์เพ่ือออกหนงัสือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บ
ขอ้มูลเพ่ือการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ 2) น าหนงัสือเสนอต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
เพ่ือพิจารณาและเสนอหนงัสือต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีไดก้ าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เก็บขอ้มูล  3) การส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยัส่งดว้ยตนเอง  4) ผูว้จิยัรวบรวมดว้ยตนเองหลงัจากส่งแบบสอบถามไป
แลว้ 1 สัปดาห์ ไดรั้บคืนมา จ านวน 192 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 5) น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์และน าผลขอ้มูลมาวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี และแปลง
ค่าความถ่ีเป็นร้อยละ 2) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัโดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  3) ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
4) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สันโดยภาพรวมและรายดา้น และ5) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กจากแบบสอบถามดว้ย 
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ดว้ยวธีิ Stepwise 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเป็น ปริญญาตรี 
168 คน ปริญญาโท 24 คน และขอ้มูลท่ีเก็บไดด้า้นท่ี 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 5 ดา้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

คุณลกัษณะของ 
ผูบ้ริหาสถานศึกษา 

ระดบัความคิดเห็น (n = 284) 
𝑥  S.D. ระดบั 

1. ดา้นความเป็นผูน้ า 4.29 .67 มาก 
2. ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.30 .64 มาก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วม 
4. ดา้นแรงจูงใจในการท างาน 
5. ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน 

4.28 
4.34 
4.35 

.67 

.60 

.62 

มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวม 4.31 .64 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยทั้ ง 5 ด้านมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ดา้น
พฤติกรรมครูผูส้อน รองลงมา คือ ดา้นแรงจูงใจในการท างาน ดา้นบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการมีส่วนร่วม  

 

2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ 
ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 4.10 0.69 มาก 1 
2. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.05 0.71 มาก 2 
3. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.00 0.73 มาก 3 
4. ดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 3.98 0.74 มาก 4 

ภาพรวม 4.03 0.69 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน                
รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1.00       
X2 .835* 1.00      
X3 .956* .938* 1.00     
X4 .855* .846* .896* 1.00    
X5 .854* .795* .921* .843* 1.00   

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

 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั * P ≤ .05 
 

  จากตารางท่ี 3 พบวา่ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัมากท่ีสุด (rxy = .814) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ตวัแปร b S.E.b  t Sig 
ค่าคงท่ี (constant) .162 .189 - .855 .394 

ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน (X5) 
ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (X2) 
ดา้นแรงจูงใจในการท างาน (X4) 

1.126 
.414 
.191 

.136 

.100 

.080 

1.055 
.458 
.208 

8.273 
4.137 
2.378 

.000* 

.000* 

.018* 

ค่าคงท่ี (a) = .162      
R = .834 , R2 = .695 , S.E.est = .209 , F = .855, P = .394 

           มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั * P ≤ .05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คือ ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน (X5) ดา้นบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (X2) และดา้น
แรงจูงใจในการท างาน (X4) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .695 แสดงวา่  
ตวัแปรทั้งสามตวัสามารถร่วมกนัท านายประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดร้้อยละ 69.50 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีไว ้
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี 
  y´ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  
  y´ = .162+ 1.126X5 + .414X2 + .191X4     
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี  
  Z´y = 1.055X5 + .458X2 + .208X4  
 ส่วนดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร(X1) และดา้นการมีส่วนร่วม(X3) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1. ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมนึก มุธิตา [8] พิมพร ไชยตา [10] และ
กมลวรรณ รอดจ่าย [18] ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดก้ าหนดหลกัการจดัการศึกษาว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการ
พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจดัการศึกษา [19]  
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จึงน านโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาด าเนินการ
ในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก มุธิตา [8] ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ี
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ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน หลกัสูตร งบประมาณ และ
ชุมชน รวมถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [4] ท่ีไดอ้ธิบายปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นการด าเนินการกระตุน้และช่วยเหลือให้มีความเขม้แข็งในการ
ด าเนินการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู 
นกัเรียน และชุมชน โดยจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญัชา พูนพนัง [9] เอกรักษ์ สารปรัง [20] และวิชยั ประทุมไทย [12] 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา ให้มีความ
คล่องตวั ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษา พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา [2] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [16] ท่ีกล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานกระบวนการบริหาร และการจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และมาตรฐานระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 [21] จึงมีการส่งเสริมการพฒันาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้ความรู้ ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั
หลกัการจดัการสถานศึกษาท่ีดี มีการพฒันาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบติั การก ากบัติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสถานศึกษา เพื่อแนวทางในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับมากท่ีสุด สอดคลอ้งกับบัซซิ [22] และเอกรักษ์ สารปรัง [20] ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 [21]ไดด้ าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสนับสนุนปัจจัยต่างๆทางการศึกษา  
โดยค านึงถึงใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งประหยดัและคุม้ค่า พร้อมจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนการบริหารจดัการและแกปั้ญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย อีกทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวยัเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ไดรั้บโอกาสศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค และส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณค่า แสดงไดว้า่
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพท่ีเกิดจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก มุธิตา [8] กล่าวว่าปัจจยัท่ี
ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน หลกัสูตร งบประมาณ และชุมชน 
รวมถึงพิมพร ไชยตา [10] กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร 
โครงสร้างองคก์าร สภาพแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชน ความผกูพนัต่อองคก์าร บรรยากาศองคก์าร 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมพร ไชยตา [10] ธีรพงษ ์วงษห์นองหอย [11]  กมลวรรณ รอดจ่าย [18] เอกรักษ ์สารปรัง  
[20] และวิชยั ประทุมไทย [12] ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดป้ฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและทัศนคติท่ีดี ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูมี 4 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านความสามารถในการสอน 
คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลกัษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลกัษณะด้านการให้ค  าปรึกษา ครูมีการจัดสภาพ
ห้องเรียนท่ีถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบับุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา ทั้งยกยอ่ง ชมเชยการปฏิบติังานของครูเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งของครูอยา่งเป็นธรรม   
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