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บทคัดย อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

ส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง 2) เปรียบเทียบประส ิทธ ิผลของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 26คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12 
คนและครู จ านวน 68 คน รวม 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขต

ภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสามารถของ
สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือความสามารถของสถานศึกษาใน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสามารถของสถานศึกษาใน
การบรรลุเป้าหมาย  

2.  เปรียบเทียบประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และ

                                                           
1 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.) อธกิารบด ีวทิยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
4 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
5 รองประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภาคเหนือ 
6 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.) เลขานุการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 
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จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา  องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นิิภาคเหนือตอนล่าง 
 
Abstract  

The purposes of this research were as follows: 1) to study effectiveness of 
managing education of schools under local administrative organizations in the Lower 
northern 3) to compare the effectiveness of managing education of schools under 
local administrative organizations in the Lower northern. The providers were 106 
including the school director or acting school director, teacher as the head of academic 
division, and president of school boards.  The research instrument used in this study 
was questionnaire with rating scales, those questions about the 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 and One Way ANOVA (F-test). 

The results finding follows;  
1. The study showed that the overall effectiveness of managing education of 

schools under local administrative organizations in the Lower 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 the 
school to adapt environment, and the lowest mean was the ability of schools to goal 
achievement. 

2. The comparison of the effectiveness of managing education of schools under 
local administrative organizations in the Lower northern. Classified by position and 
location of schools both as a whole and each aspect was not different with the statistic 
level at 0.05. 

 
Keywords:  Effectiveness of Administration Schools, Local Administrative Organizations 
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บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิต
ของผู้คน ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษาที่ต้องน ามาใช้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนในการสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน เพ่ือให้ประชาชนในชาติเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาแก่ เยาวชนและบุคคลในชุมชน และสังคม (ธีระ         
รุญเจริญ, 2553) การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย  ท าให้เกิดการ
ปรับตัวขนานใหญ่เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบราชการบริหารงานแผ่นดิน 
กระทรวง ศึกษาธิการจึงเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  

ความเป็นเลิศของในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์การทางการศึกษาทุกระดับ (Saruda, C. 2017) ดังนั้น
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นหน้าที่หลักที่องคกรดานการศึกษาตองรับผิดชอบในการวางนโยบาย การ
บริหารจัดการดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการที่มุ่ง
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการเจริญเติบโต เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค ทศวรรษที่ 21  

คุณภาพการศึกษาเป็นผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การจัดการศึกษาหลายด้านด้วยกัน 
ทั้งนี้คุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษา  (Haydren and 
Thomson. 2007: 7) แนวคิดของของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2008: 294) ที่พบว่าประสิทธิผล 
ขององค์การหรือโรงเรียนเป็นผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งพิจารณา
จากการบรรลุเป้าหมาย การบริหารภายใน การปรับตัว และความพึงพอใจ และผลผลิตที่ส าคัญคือ
คุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Owens, 2004 ; Hoy & Miskel, 2008) เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน โดยการศึกษาจะตองมีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น ใหมีมาตรฐานสูงเทียบเทาสากล อีกทั้งยังตองสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และความคาดหวังของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนหลัก ดังนั้น จึงเปนหนาที่หลักที่องคการดานการศึกษาจะตองรับผิดชอบในการวางนโยบาย การ
บริหารจัดการดานการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

จากความเป ็นมาและความส าค ัญดังกล ่าวข ้างต้นจ ึงเกิดประเด็นที่ควรศ ึกษาต ่อไปว ่า 
ประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
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ตอนล่างเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประย ุกต ์ใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ ิ่นเขตภาคเหนือในอนาคตต ่อไป 

 
วิัตถิ ประสงค์การวิ จัย 

1. เพ่ือศึกษาประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
ขอบเขตของการวิ จัย 

ขอบเขตของพื้นที่  ได้แก่ โรงเรียนในสังก ัดองค์การปกครองส่วนท ้องถ ิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560  จ านวน  44 โรงเรียนใน 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก  พิจิตร สุโขทัย
ก าแพงเพชร  อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์  

ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ประธานกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน รวม ทั้งสิ้น 132 คน  

 
กรอบแนวค ดการว ว จัย 

ผ ู้ว ิจ ัยได้พิจารณาเล ือกใช ้แนวค ิดของ Hoy and Miskel (2008) โดยการพิจารณาประสิทธิผล
จากความสามารถในการท า 4 ประการค ือ 1) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้าก ับสภาพแวดล้อม 
2) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 3) ความสามารถในการบูรณาการ 4) ความสามารถในการ
ธำรงร ักษาแบบแผนทางว ัฒนธรรม  กรอบแนวค ิดในการว ิจ ัยแสดงดังภาพประกอบที ่1  

 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวค ิดในการว ิจ ัย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมลู 
   1) ต าแหน่ง  
   2) ประสบการณ์ท างานด้านการศึกษา 

   3) จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 

ประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สิังกัดองค์กรปกครองสิ วนท้องถ ่นเขตภาคเหนือ

ตอนล าง 
1) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

2) ความสามรถในการบรรลุเปา้หมาย 

3) ความสามารถในการบูรณาการ 

4) ความสามารถในการธ ารงรักษาแบบแผนทาง
วัฒนธรรม 
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ว ธีด าเน นการว จัย 
การวิจัยเรื่องประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กรปกครองส ่วน

ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 
1 คน และครู จ านวน 1 คน จาก 44 โรงเรียน ในสังก ัดองค์การปกครองส่วนท ้องถ ิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัยก าแพงเพชร อุทัยธานี 
เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 132 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ต าแหน่ง ประสบการณ์

ท างานดา้นการศึกษา จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  (Checklist) 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส ังกัดองค์กร

ปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิค-เอิร์ท (Likert)  

ตอนที่ 3  เป็นข้อเสนอแนะอ ื่นๆ เพ ื่อเพ ิ่มประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open 
Ended)  

การหาค ณภาพของเครื่องมือ 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
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbrach) ทั้งรายด้านและโดยรวมได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  0.95 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต

ภาคเหนือตอนล่างโดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 132 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 
113 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.61 แต่เป็นฉบับที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 106 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.30 
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ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วแปลผลค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554)  ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1.51 – 5.00  คะแนน  หมายถึง  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  คะแนน  หมายถึง  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50  คะแนน  หมายถึง  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  คะแนน  หมายถึง  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  คะแนน  หมายถึง  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การว เคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean, X ) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA (F-test) 
 
ผลการว จัยิ 

1. การว เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างานด้านการศึกษา และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน แสดงดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n) ร้อยละ 

ต าแหน ง   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 26 24.50 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 12 11.30 
 คร ู 68 64.20 

รวม 106 100.00 
ประสบการณ์ท างาน   
 น้อยกว่า 10 ปี 27 25.50 
 10-20 ปี 44 41.50 
 มากกว่า 20 ปี 35 33.00 

รวม 106 100.00 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n) ร้อยละ 
จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน   
 พิษณุโลก 14 13.20 
 พิจิตร 17 16.00 
 สุโขทัย 24 22.60 
 ก าแพงเพชร 12 11.30 
 อุทัยธานี 5 4.70 
 เพชรบูรณ์ 8 7.50 
 ตาก 22 20.8 
 นครสวรรค์ 4 3.80 

รวม 106 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู จ านวน 68 คน                  
(ร้อยละ 64.20) และมีประสบการณ์ท างานด้านการศึกษา 10-20 ปี จ านวน 44 คน (ร้อยละ 41.50) 
และส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 24 คน (ร้อยละ 22.6) 
 

2. การว เคราะห์ประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสิังกัดองค์กร
ปกครองสิ วนท้องถ ่นเขตภาคเหนือตอนล างิ 

ผลการวิเคราะห์ประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส ังกัดองค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที่ิ2ิระดับประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส ังกัดองค์กรปกครองส ่วน

ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ ประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษา X  S.D. การแปลผล 

1. ความสามารถของสถานศึกษาในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม 

4.18 0.53 มาก 

2. ความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุเป้าหมาย 4.16 0.53 มาก 
3. ความสามารถของสถานศึกษาในการบูรณาการ 4.17 0.55 มาก 
4. ความสามารถของสถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบ

แผนทางวัฒนธรรม 
4.42 0.48 มาก 

 รวม 4.23 0.46 มาก 
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จากตารางที่ 2 ระดับประส ิทธ ิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส ังกัดองค์กร

ปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่างิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.46)  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสามารถของสถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ( X = 4.42, S.D. = 0.48) รองลงมาคือความสามารถของสถานศึกษาในการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม ( X = 4.18, S.D. = 0.53)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสามารถของ

สถานศึกษาในการบรรลุเป้าหมาย ( X = 4.16 S.D. = 0.53)   
3. การว เคราะห์การเปรียบเทียบประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สิังกัดองค์กรปกครองสิ วนท้องถ ่นเขตภาคเหนือตอนล างิ 
ผลการวิเคราะห์ประส ิทธ ิผลของการบริหารสถานศกึษาส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขต

ภาคเหนือตอนล่างโดยภาพรวมและจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานท างานด้าน
การศึกษา และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภ ปรายผลการว จัย 

1. ประส ิทธ ิผลของการบริหารสถานศึกษาส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านความสามารถของ
สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือความสามารถของสถานศึกษาใน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสามารถของสถานศึกษาใน
การบรรลุเป้าหมาย อาจเป็นเพราะการให้ผู้ปกครองเข้าร่วม กิจกรรมของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ข้อข่าวสารระหว่าง โรงเรียนและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การ
ให้บริการทางวิชาการกับชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน  การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการประสานงานและการท างานร่วมกัน ก าหนดขั้นตอนการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือ สร้างความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน การติดต่อ ประสานงานและร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษากับหน่วยงาน
อ่ืน ในภาครัฐสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระวัฒน์ วังกะ และคณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มยุรา ไชยโส  
(2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา เจริญสอน (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย พบว่า ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมี
ประสิทธิภาพมาก เช่นกัน 

2. ประส ิทธ ิผลของการบริหารสถานศึกษาส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ
ตอนล่างโดยภาพรวมและจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และจังหวัดที่ตั้งของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหลังจากกระจายอ านาจแล้วผู้ที่รับผิดชอบได้แก่ ผู้บริหารสถานโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
และครู เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการของตน สามารถใช้ความคิดและดุลยพินิจปฏิบัติงานของ
ตนได้พอสมควร เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                      
ศิรานุช บุญขาว และคณะ (2557) ได้ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ความ
คิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ใน
การท างานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการว จัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อค้นพบจากด้านความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุ

เป้าหมาย เนื่องจากเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมาศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสถานศกึษาส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง 

2. ควรจะศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนา ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาส ังกัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่างหรือ ข้อจ ากัด
ของขนาดการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ควรใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ตามขนาดที่แตกต่างกัน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่แตกต่างกัน เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
ปัจจัยที่ศึกษาในการพัฒนาประสิทธิผลขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ในระดับภูมิภาคท่ีต่างกัน  

ข้อเสนอแนะในการท าว จัยครั้งต อไป  
1. ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา พบว่าความสามารถของ

สถานศึกษาในการธ ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือความสามารถของสถานศึกษาใน
การปรับตัวเข้ากับ 

สภาพแวดล้อม  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุ
เป้าหมาย  
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ควรน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อไป 

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

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้ 

เนื่องจากเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  
4. ควรท าการวิจัยตัวแปรในเชิงพหุวัฒนธรรมของการจัดการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

เนื่องจากบริบทและภายภาพ ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความเหมือน
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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