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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 2) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน และ       
4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 118 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 118 คน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 118 คนและครู จ านวน 118 คน รวม 354 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ปัจจัยภายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ

ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านครู  รองลงมาคือด้านผู้บริหาร 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสถานศึกษา ส่วนปัจจัยภายนอกการบริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาค เหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุดด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง รองลงมาคือด้านสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
เศรษฐกิจ   

2. ประสิทธิผลของการบริหารการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดด้านความสามารถของสถานศึกษา
ในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือด้านความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุ
เป้าหมาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความสามารถของสถานศึกษาในการบูรณาการ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน ปรากฏว่า ปัจจั ยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกกับประสิทธิผลประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมสัมพันธ์ กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ทุกค่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ 0.476 ถึง 0.963 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตภาคเหนือตอนบนได้มากที่สุด ที่ระดับ 0.01 คือ ปัจจัยด้านการเมือง (Xg) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอย (b) เป็น .154 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยรูปคะแนนมาตรฐาน (β)            
เป็น .194 นอกจากนี้ปัจจัยด้านครู (Xc) ด้านผู้บริหาร (Xb) ด้านสถานศึกษา (Xa) ด้านนักเรียน (Xd)   
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = .154 (Xg)  + .216 (Xc) + .165 (Xb) + .191 (Xa) + .147 (Xd) 
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .194 (Xg)  + .239 (Xc) + .199 (Xb) + .207 (Xa) + .166 (Xd) 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัย  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract  

The purposes of this research were as follows:1) to study factors of 
administration schools with local administrative organizations in the Upper northern 2) 
to study effectiveness of administration schools with local administrative organizations in 
the Upper northern 3) to study the relationship between factors of administration 
schools and effectiveness of administration schools with local administrative 
organizations in the Upper northern, and 4) to study factors affecting effectiveness of 
administration schools with local administrative organizations in the Upper northern. 
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The sample consisted of 118 schools under local administrative organization. In each 
school, the school director or acting school director, teacher as the head of academic 
division, and president of school boards or acting one (1person each group) were key 
informants. The research instrument used in this study was questionnaire with rating 
scales, those questions were arranged in 2 aspects ; Internal and External Factors, and 
effectiveness of administration schools, The content validity of the questionnaire was 
evaluated by 5  experts to find its validity and the index item-objective congruence 
(IOC) value ranking from 0.80 - 1.00, and had high internal reliability, with Cronbach's 
alpha as 0 . 988.  The statistical methods used to analyze the quantitative data were 
frequency, percentage, mean score and standard deviation, pearson's product moment 
correlation, stepwise multiple regression analysis. 
 The results finding follows:  

1. The study showed that the overall internal factors of administration schools 
with local administrative organizations in the upper northern was at high level. The 
highest mean of factors of administration schools was teacher aspects, the second 
highest mean was administrators aspects, and the lowest mean was schools aspects. 
The study showed that the overall external factors of administration schools with local 
administrative organizations in the upper northern was at high level. The highest mean 
of factors of administration schools was the parents’ relationship aspects, the second 
highest mean was social aspects, and the lowest mean was economic aspects.  

2. The study showed that the overall effectiveness of administration schools 
with local administrative organizations in the upper northern was at high level. The 
highest mean of factors of administration schools was the ability of schools to 
maintaining ancient culture heritage, the second highest mean was the ability of 
schools to goal achievement, and the lowest mean was the ability of schools to 
integrate. 

3. The correlation coefficient of internal and external factors between 

administration factors and effectiveness of administration schools with local 
administrative organizations in the upper northern  overall had the positive relations 
ranging from moderate to higher level with statistical significance at the .01 level, The 
correlation coefficient between 0.476 - 0.963. 
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4. Factors affecting effectiveness of administration schools with local 
administrative organizations in the upper northern were 4 factors, and the most 
affecters were political factors (Xg)   with statistical significantly  at the 0.01 level, The 
Multiple correlation coefficient (R) was 0.154, and the multiple regression coefficients 

with a standard score (β ) of 194. In addition, teachers factors (Xc) , administrators 
factors(Xb) , schools factors (Xa)  and students factors (Xd)  could jointly predict the 
effectiveness of administration schools with local administrative organizations in the 
upper northern, and could be formed as the regression equations of unstandardized 
score and standardized score as  
 The regression equation or predicting equation in raw scores was the following: 

Y = .154 (Xg)  + .216 (Xc) + .165 (Xb) + .191 (Xa) + .147 (Xd) 
The regression equation in standard scores was the following : 
Z = .194 (Xg)  + .239 (Xc) + .199 (Xb) + .207 (Xa) + .166 (Xd) 
 

Keywords : Factors, Effectiveness of Administration Schools, Local Administrative       
Organizations.  
 
บทน า 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2550) สถานศึกษาเป็นองค์กรในระบบการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุดและที่
มีความส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดท าข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญด้านคุณภาพของ
นักเรียนในการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ (ทรงพล เจริญค า, 2552)  

 ความเป็นเลิศของในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์การทางการศึกษาทุกระดับ (C, Saruda, 2016) ดังนั้น
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นหน้าที่หลักที่องคการดานการศึกษาตองรับผิดชอบในการวางนโยบาย การ
บริหารจัดการดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการที่มุ่ง
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พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการเจริญเติบโต เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค ทศวรรษท่ี 21 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่า 
(มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมใน  การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข โดยก าหนดรายละเอียดการจัดระบบ การศึกษาไว้ในมาตรา 9(6) ก าหนดการจัดระบบ
โครงสร้าง และ กระบวนการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และ สถาบันสังคมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาบนพ้ืนฐานของปัจจัย  และ
กระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา
ที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจัย กระบวนการกับการ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จากการศึกษาแนวคิด
และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้ข้อสรุปว่าคุณภาพการศึกษา
เป็นผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การจัดการศึกษาหลายด้านด้วยกัน ทั้งนี้คุณภาพการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษา (Haydren and Thomson, 2007 : 7) แนวคิด
ของของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2008 : 294) ที่พบว่าประสิทธิผลขององค์การหรือโรงเรียน
เป็นผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย  
การบริหารภายใน การปรับตัว และความพึงพอใจ และผลผลิตที่ส าคัญคือคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Owens, 2004 ; Hoy & Miskel, 2008) 

จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยถือว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของการบริการสาธารณะสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ได้ก าหนด
นโยบายให้กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัว และมีอิสระในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและ
มาตรฐานและได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส่งเสริมก ากับ
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ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2553) เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน โดยการศึกษาจะตองมีเปา
หมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น ใหมีมาตรฐานสูงเทียบเทาสากล อีกทั้งยังตองสอดคล
องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และความคาดหวังของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศมุ
งพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก ดังนั้น จึงเปนหนาที่หลักท่ีองคการดานการศึกษาจะตองรับผิดชอบ
ในการวางนโยบาย การบริหารจัดการดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงเกิดประเด็นที่ควรศึกษาต่อไปว่า ปัจจัยใด
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบนเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขต
ภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน             
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 200 โรงเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดจ านวน 8 จังหวัด เชียงราย 
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน โดยวิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเปิดตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 ) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
โรงเรียน 132 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ประธาน
กรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน รวมสถานศึกษาละ 3 คน ได้มาโดยการสุ่ม 
ได้โรงเรียนแล้วจึงเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  
รวมทั้งสิ้น 396 คน  
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กรอบแนวคิดในการวิวิจัย 
ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกใช้แนวคิดของ Robbins (2005) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารซึ่งจะสามารถศึกษาได้ครอบคลุมทั้งองค์การและได้
ปรับปรุงให้เป็นกรอบปัจจัยภายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านนักเรียน ส่วนปัจจัยภายนอกการบริหารสถานศึกษาได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง และด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ส่วนด้านประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใช้
กรอบแนวคิดของ Hoy and Miskel (2001) โดยการพิจารณาประสิทธิผลจากความสามารถในการ
ท า 4 ประการคือ 1) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 2) ความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย 3) ความสามารถในการบูรณาการ 4) ความสามารถในการธ ารงรักษาแบบแผนทาง
วัฒนธรรม  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพประกอบ 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน         
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 200 โรงเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดจ านวน 8 จังหวัด เชียงราย 
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน 

ปัจจัยภายใน 
   1) ปัจจัยด้านโรงเรียน  
   2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร  
   3) ปัจจัยด้านคร ู

   4) ปัจจัยด้านนักเรียน 

ปัจจัยภายนอก 
1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

2) ปัจจัยด้านสังคม  
3) ปัจจัยด้านการเมือง 

4) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ 
   กับผู้ปกครอง 

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เขตภาคเหนือตอนบน 

1) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

2) ความสามรถในการบรรลุเปา้หมาย  
 3) ความสามารถในการบูรณาการ 

 4) ความสามารถในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 
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         กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน 
จ านวน 200 โรงเรียน โดยวิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียน 132 โรงเรียน 
         ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 
คน ประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่ม ได้โรงเรียน
แล้วจึงเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและครู รวมทั้งสิ้น 
396 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียน 

เป็นแบบเติมค า ส่วน ต าแหน่ง จังหวัด อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ด้านการศึกษา ลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ  (Checklist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยข้อค าถามปัจจัยภายในการบริหารสถานศึกษาและปัจจัยภายนอก
การบริหารสถานศึกษา ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ             
ตามแนวคิดของลิค-เอิร์ท (Likert)  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ         
ตามแนวคิดของลิค-เอิร์ท (Likert)  

ตอนที่ 4  เป็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended)  

การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้  
ผู้วิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

และมีความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
1. การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง         

ตามเนื้อหา (Content Validity) (Index of Item–Objective Congruence : IOC) โดยได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try Out) กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์
หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ตาม
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วิธีการของครอนบาค (Cronbrach) ทั้งรายด้านและโดยรวมได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม         
ทัง้ฉบับ 0.988 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยกับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต

ภาคเหนือตอนบน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 396 ชุด และการติดตามขอรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 356 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.89 แต่เป็นฉบับที่มี
ความสมบูรณ์ จ านวน 354 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.39 ของกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean, X ) และ         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554)   

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean, X ) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ได้แก่ สถิติความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยภายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านครู  รองลงมาคือด้านผู้บริหาร 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสถานศึกษา ส่วนปัจจัยภายนอกการบริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาค เหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง รองลงมาคือด้านสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
เศรษฐกิจ   

2. ประสิทธิผลของการบริหารการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสามารถของ
สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือด้านความสามารถของสถานศึกษา
ในการบรรลุเป้าหมาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความสามารถของสถานศึกษาใน     
การบูรณาการ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน ปรากฏว่า ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกกับประสิทธิผลประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมสัมพันธ์ กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ทุกค่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ 0.476 ถึง 0.963 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตภาคเหนือตอนบนได้มากที่สุด ที่ระดับ 0.01 คือ ปัจจัยด้านการเมือง (Xg) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอย (b) เป็น .154 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยรูปคะแนนมาตรฐาน (β)          
เป็น .194 นอกจากนี้ปัจจัยด้านครู (Xc) ด้านผู้บริหาร (Xb) ด้านสถานศึกษา (Xa) ด้านนักเรียน (Xd)   
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = .154 (Xg)  + .216 (Xc) + .165 (Xb) + .191 (Xa) + .147 (Xd) 

 
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .194 (Xg)  + .239 (Xc) + .199 (Xb) + .207 (Xa) + .166 (Xd) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปัจจัยภายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านครู  รองลงมาคือด้านผู้บริหาร 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านสถานศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุขคะเสริม สิทธิเดช 
และ ธร สุนทรายุทธ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ปัจจัยด้านผู้บริหารและ 
ปัจจัยด้านครูผู้สอน ส่วนปัจจัยภายนอกการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง รองลงมาคือด้านสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิระวัฒน์ วังกะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตจังหวัดภาคเหนือในสังกัดส านักบริหาร           
งานการศึกษาพิเศษ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียน
มีการรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง การให้ผู้ปกครองเข้าร่วม กิจกรรมของ
โรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง โรงเรียนและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
โรงเรียนกับผู้ปกครอง การให้บริการทางวิชาการกับ ชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อ
โรงเรียน การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
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ชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนเพราะ
เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในการช่วยพัฒนาและจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของตน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาวิตรี ง้วนหอม (2556) ที่ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ตัวแปรปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา 
ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ยกเว้น ตัวแปรปัจจัยความเสี่ยงด้านปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มยุรา ไชยโส (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ดเขต 3 
พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากตามล าดับและเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยเป็นรายข้อพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยด้านผู้บริหารด้านครู บรรยากาศในโรงเรียนสภาพสังคม 
กระบวนการเรียนการสอนความร่วมมือของชุมชน กระบวนการนิเทศกระบวนการบริหารและสภาพ
เศรษฐกิจ 

2. ประสิทธิผลของการบริหารการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสามารถของ
สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือด้านความสามารถของสถานศึกษา
ในการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุนทร กุญชร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ตามโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ตัวแปร
สังเกตได้มีค่าน้ าหนักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีค่าสูงสุด คือ การ
บรรลุเป้าหมายของงาน 0.998 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความสามารถของสถานศึกษาใน
การบูรณาการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตพทัย รุณกระโทก (2558) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ประสิทธิผลด้านการปรับตัว รองลงมาคือ ประสิทธิผลด้านการมี
จิตมุ่งสู่องค์การ และค่าเฉลี่ย ล าดับสุดท้ายคือ ประสิทธิผลด้านการบูรณาการ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน ปรากฏว่า ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
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ภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ บัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา (2558) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร
กับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ปัจจัย ทางการบริหารมีความ สัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลางกับการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตภาคเหนือตอนบนได้มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการเมือง นอกจากนี้ปัจจัยด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้าน
สถานศึกษา ด้านนักเรียนสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาค เหนือตอนบน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตรี รัตนภู่เพ็ชร (2554)    
ที่ศึกษาปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารด้าน โครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ล าดับถัดมา คือ 
ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2556)  
ที่ศึกษาปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของ ครู และการบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตจังหวัดภาคเหนือระดับสูงมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนา ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาสังกัด
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือ ข้อจ ากัดของขนาดการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ควรใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ตามขนาดที่แตกต่างกัน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่แตกต่างกัน เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
ปัจจัยที่ศึกษาในการพัฒนาประสิทธิผลขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ในระดับภูมิภาคท่ีต่างกัน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา พบว่าความสามารถของ

สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือด้านความสามารถของสถานศึกษา
ในการบรรลุเป้าหมาย มีค่าระดับประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน 
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ควรน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อไป 

2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูล เฉพาะผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน
กรรมการสถานศึกษาและครู ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Steak holder) กลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงกว้างที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ได้อีกวิธีหนึ่ง 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของสถานศึกษาในการบูรณาการทั้ง
ในสังกัดองค์กรการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

4. ควรท าการวิจัยในประเด็นเดียวกัน โดยเพ่ิมตัวแปรที่น่าสนใจ และควรศึกษาในเชิงพหุ
ระดับ เช่น ระดับสถานศึกษา ระดับผู้บริหาร ระดับห้องเรียน และระดับนักเรียน จะได้ข้อค้นพบที่
ละเอียดขึ้นหรือศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาในเชิงลึกทั้งนี้จะได้ยืนยันข้อค้นพบว่าตรงกันหรือ
แตกต่างกัน  
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