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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา 1) ระดบัปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเร็จในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2) ระดับความส�าเร็จในการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมือง

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจันทบุรี จังหวดัจันทบรีุ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศกึษาสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 217 คน และการสุ่ม

อย่างง่ายตามสดัส่วน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิตทิีใ่ช้ 

ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวจัิยพบว่า (1) ระดบัปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไป

ต�่าสุด คือ ด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียน ด้านสถานศึกษา และด้านผู้บริหารสถานศึกษา (2) ระดับความส�าเร็จ

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต�่าสุด คือ การบริหารสถานศึกษา การบริหารและสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความส�าเร็จ



352

◆ วิชิต แสงสว่าง อ�านาจ ศรีแสง ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r
xy
 = .776) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์

กันในระดับสูง คือ ด้านสถานศึกษา และด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง คือ ด้านผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน และ (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจันทบุรี จังหวดัจันทบรีุ ด้านทีม่อี�านาจพยากรณ์โดยเรยีงจากสงูสดุไปหา

ต�่าสุด ได้แก่ ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านนักเรียน และด้านครูผู้สอน ค่าประสิทธิภาพใน

การพยากรณ์ (R
2
) เท่ากับ .642 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยรวมได้ร้อยละ 64.20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

.01 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

 y’ = .607 + .357X
3
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1
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4
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2
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Abstract

 The objectives of this research were to study 1) the level of the factors affecting 

success in administration of the basic school administrators in Mueang Chanthaburi 

District, Chanthaburi Province, 2) the level of success in administration of basic school 

administrators in Mueang Chanthanburi District, Chanthaburi Province, 3) the relationship 

affecting success in administration of basic school administrators in Mueang Chanthaburi 

District. Chanthaburi Province,and 4) the factors affecting success in administration of 

basic school administrators in Mueang Chanthaburi District. Chanthaburi Province. Sample 

group used in the research was teachers in educational institutions under the Chanthaburi 

Primary Educational Service Area Office 1. The sample size was determined by using 

the formula of Krejcie and Morgan (1970, p. 608). The sample consisted of 217 teachers 

selected by proportional random selection. The research instrument was a 5-rating scale 

questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.

 The findings were as follows:

 1) the overall picture of factors affecting success in administration of basic school 

administrators in Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province was at a high level, 
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arranged the mean from high to low were teachers, students, educational institutions and 

school administrators.

 2) the overall success in administration of basic school administrators in Mueang 

Chanthaburi District. Chanthaburi Province was at a high level, graded the mean from highest 

to lowest were school administration, administration and support, personnel development, 

and student quality development,

 3) the correlation coefficients of all variables were at high level of positive correlation 

(R
xy
 = .776) statistical significance was at the level of .01. Sorted mean from high to low 

were educational institutions, school administrators, teachers and students,

 4) As for the factors affecting success in administration of basic school administrators 

in Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province, the aspects that had predictive 

power in order from highest to lowest were educational institutions, school administrators, 

students and teachers. The forecasting efficiency (R
2
) was .642 mean in total, 64.20%, and 

statistically significant at. 01. The forecasting equation could be as follows:

 y’ = .607 + .357X
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บทน�ำ

	 การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของความเจรญิก้าวหน้าของทกุสิง่ทกุอย่างในยคุปัจจุบนันี	้ดังนัน้

การศกึษาของชาตจิะดหีรือไมข่ึน้อยูก่ับคณุภาพของโรงเรียน	บคุลากรในโรงเรียน	คอื	ผูบ้ริหารและครู

ในโรงเรยีนเป็นหลกั	ซ่ึงผู้บรหิารหรอืผู้น�าจะต้องเป็นหลกัส�าคัญในการทีจ่ะน�าองค์กรไปสูเ่ป้าหมายและ

บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้	(วชิาญ	เงางาม,	2551	:	1)	ซ่ึงตามพระราชด�ารสัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่พสกนิกรว่า	 “ในบ้านเมืองน้ันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะท�าให้

ทกุคนเป็นคนดีได้ทัง้หมดการท�าให้บ้านเมอืงมคีวามปรกติสขุเรยีบร้อยจึงมใิช่การท�าให้ทกุคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจไม่ให้ก่อความ

เดือดร้อนวุ่นวายได้”	(ส�านักงานสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน,	2550	:	24)	ดังนั้นการศึกษาจึงเป็น

กระบวนการที่ท�าให้คนมีความรู ้และคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยให้คนอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบันได้

เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครวัและสงัคมส่วนรวม	จึงจะต้องเริม่ต้นจากการให้การศึกษาทีม่คุีณภาพ	

รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา	 โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี	มีความสามารถและมีความสุข	(ประยงค์	สวัสดีพุทรา,	2551	:	1)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2553	มผีลให้เกดิการปฏิรปูการศึกษา	อันเป็นภาระส�าคัญ

ของชาติ	 มีสาระส�าคัญทั้งสิ้น	 9	 หมวด	 โดยเฉพาะหมวดที่	 4	 แนวการจัดการศึกษาเป็นการปฏิรูป

การเรียนรู้ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้เรียนที่พึงประสงค์	

คือ	ผู้เรียนเป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	 (วิเชียร	ชิวพิมาย	และสุภัทรา	 เอื้อวงศ์,	2552	 :	13)	

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไข

เพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	6	การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู	้และคุณธรรม	มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชีวติ	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข	 มาตรา	 8	 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักคือเป็นการศึกษา

ตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน	ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	การพัฒนาสาระและกระบวนการ

เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 มาตรา	 9	 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้

ยดึหลกั	คือ	มกีารกระจายอ�านาจไปสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษา	สถานศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

มาตรา	39	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการการศกึษาทัง้ด้านวชิาการ	งบประมาณ	

การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานการศึกษา	 ศาสนา

และวัฒนธรรม	 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง	 (พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ,	2545:	5)	และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันผู้บริหาร

สถานศึกษาต่างต้องการบรหิารงานโรงเรยีนให้ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานของการจดัการศึกษา
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ทีก่�าหนดไว้ในวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน	ตลอดจนพยายามทีจ่ะพฒันาปัจจยัหลาย	ๆ 	ด้านทีส่่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษา	Reid,	David,	and	Peter	(1988)	กล่าวว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิผล

หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย	ๆ	ด้านซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานไปสู่

ความส�าเร็จ	 ประกอบไปด้วยปัจจัยแรก	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิสัยทัศน์

ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ปัจจัยที่สอง	 ปัจจัยด้านครูผู้สอนซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณภาพการสอน

ความพึงพอใจในการท�างานของครูและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู	 ปัจจัยสุดท้าย	 ปัจจัย

ด้านสถานศึกษาซ่ึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 และวัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียน

ให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จ	 (อุมาพร	 สันตจิตร,	 2552:	 6-7)	 สอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยของ	

สต๊อกดิล	(Stogdill,	1981)	กล่าวว่า	ผู้น�าที่มีประสิทธิผล	มีลักษณะ	10	ประการ	1)	ความรับผิดชอบ	

2)	 มีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้ส�าเร็จ	 3)	 มีความแข็งแรง	 4)	 มีความเพียรพยายาม	 5)	 รู้จักเสี่ยง	

6)	 มีความคิดริเริ่ม	 7)	 มีความเช่ือมั่นในตนเอง	 8)	 มีความสามารถที่จะจัดการกับความเครียด	

9)	 มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน	 10)	 มีความสามารถท่ีจะประสานพลังเพื่อการท�างานให้

ส�าเร็จ	(วิเชียร	ชิวพิมาย	และสุภัทรา	เอื้อวงศ์,	2552:	12)	สอดคล้องกับงานวิจัย	คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษา

อ�าเภอชุมพวง	 สรุปว่า	 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลส�าเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง	 คือ	

สถานศึกษา	 ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน	 รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนที่จ�าเป็นและผู้บริหาร

หรือผู้น�าจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา	 ที่จะน�าองค์กรสู่เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (สุวโรจน์	 ยิ่งธนฐานนันท์,	 2550	 :	 2)	 สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

เขต	4	คือ	ด้านบุคลิกภาพ	ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร	ด้านผู้น�าทางวิชาการ	ด้านความเป็น

ผู้น�า	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	(วิชาญ	เงางาม,	2551	:	บทคัดย่อ)

	 ผู้วิจัยตระหนักและเห็นความส�าคัญจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

ของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	เพื่อต้องการทราบวา่มีปัจจยั

อะไรบ้างท่ีส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจนัทบรุ	ี

จงัหวัดจันทบรุ	ีเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิารและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ

ประกอบกับการก�าหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1)	เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	



356

◆ วิชิต แสงสว่าง อ�านาจ ศรีแสง ◆

	 2)	เพือ่ศึกษาระดับความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอ

เมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	

	 3)	เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลกบัความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	

	 4)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 ผู้วิจัยน�ากรอบแนวคิดของ	Reid	and	others	(1988,	p.	24)	ปทุมไฉไล	สิงหนาท	(2559)	

นฏกร	ปั้นพุ่มโพธิ์	(2561)	วัชรพงษ์	น่วมมะโน.	(2558)	มาสังเคราะห์ได้	4	ปัจจัย	ได้แก่	1.	ปัจจัย

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา	 2.	 ปัจจัยด้านครูผู้สอน	 3.	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 4.	 ปัจจัยด้านนักเรียน

ที่อาจส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	

จังหวดัจันทบรุ	ีและผู้วจัิยน�าแนวคิดของความส�าเรจ็ในการบรหิารของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	จากแนวคิดของวันเพ็ญ	บุรีสูงเนิน	(2552)	ก�าหนดแนวคิดความ

ส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไว้	4	ด้าน	ดังนี้	1.	ด้านการบริหารสถาน

ศึกษา	2.	ด้านการบริหารและสนับสนุน	3.	ด้านการพัฒนาบุคลากร	4.	ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	

สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่	1

1.	ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา	

2.	ปัจจัยครูผู้สอน	

3.	ปัจจัยด้านสถานศึกษา				

4.	ปัจจัยด้านนักเรียน		

	 ตัวแปรต้น	 ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

นวำมส�ำเร็จในกำรบริหำรงำน

1.	การบริหารสถานศึกษา	

2.	การบริหารและสนับสนุน		

3.	การพัฒนาบุคลากร	

4.	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

➤

➤

➤

➤
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	research)	

	 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี

	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	ความส�าเรจ็ในการบรหิารของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืง

จันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	

	 ประชากร	 ได้แก่	 ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	เขต	1	จ�านวน	500	คน	(ปีการศึกษา	2561)

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	เขต	1	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	

Morgan,	1970,	p.	608)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	217	คน	และใช้การสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเก่ียวกับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุร	ี

จังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	 5	 ระดับ	ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 1.	ปัจจัยด้านผู้บริหาร

สถานศึกษา	 2.	 ปัจจัยด้านครูผู้สอน	 3.	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 4.	 ปัจจัยด้านนักเรียน	 ตัวแปรตาม	

ได้แก่	 1.	 ด้านการบริหารสถานศึกษา	 2.	 ด้านการบริหารและสนับสนุน	 3.	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	

4.	 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยวิธีของ

คอนบราค	 (Cronbach,	 1990,	 pp.	 202-204)	 ได้ค่าเท่ากับ	 .91	 และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

ได้เท่ากับ	.89

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการ	โดยผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	217	ฉบับ

ไปยงัโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร	ีเขต	1	และเก็บรวบรวมข้อมลู

ด้วยตัวเองได้ครบร้อยละ	100

	 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ	ได้แก่	ความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	และค่าถดถอยพหุคูณ

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจันทบรุ	ีจังหวดัจนัทบรุ	ีโดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	เรยีงค่าเฉลีย่จาก
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สูงสุดไปต�่าสุด	 คือ	 ด้านครูผู้สอน	 ด้านนักเรียน	 ด้านสถานศึกษา	 และด้านผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 2.1	 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	คือ	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 รองลงมา	คือ	 เป็นผู้มีภาวะ

ผู้น�าต่อการเปลี่ยนแปลง	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน

เชิงบวก	 2.2	 ด้านครูผู้สอน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 เป็นผู้ที่พัฒนา

ตนเองอย่างสม�่าเสมอให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	รองลงมา	คือ	เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อ

การปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานการสอน	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	เป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่อง

ต่างๆ	สมกับความเป็นครู	2.3	ด้านสถานศึกษา	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	

มีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นระบบชัดเจน	 รองลงมา	 คือ	 ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต้ังใจและ

รบัผิดชอบ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	ปฏิบติังานทีไ่ด้รบัมอบหมายเสรจ็ตามเวลาก�าหนดสม�า่เสมอ	

2.4	ด้านนกัเรยีน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คือ	พฤติกรรมด้านสงัคมกบักลุม่

เพื่อนมีความเป็นมิตรต่อกันด้วยดี	 รองลงมา	 คือ	 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีความต้ังใจใน

การเรียนดี	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

	 2.	ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต�่าสุด	

คือ	 การบริหารสถานศึกษา	 การบริหารและสนับสนุน	 การพัฒนาบุคลากร	 และการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 3.1	 ด้านการบริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	มีการระดมความคิดวางแผนงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน	รองลงมา	

คือ	การบรหิารงานของโรงเรยีนมกีารยดืหยุน่อะลุม้อล่วยกนัตามสถานการณ์นัน้	ๆ 	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

ต�า่สดุ	คือ	มกีารน�าข้อมลูไปปรบัใช้ในการตัดสนิใจเพือ่พฒันาระบบการบรหิารงาน	3.2	ด้านการบรหิาร

และสนับสนุน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	มีการบริหารงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการอย่างเป็นระบบ	 รองลงมา	 คือ	 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 รับรู้สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและร่วมกันแก้ปัญหา

3.3	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	รองลงมา	คือ	มอบหมายงานสอนและงานอื่น	ๆ	ตาม

ความต้องการและเหมาะสม	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	มกีารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีป่ระสบ

ความส�าเรจ็เป็นอย่างดี	3.4	ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สงูสดุ	คือ	นกัเรยีนมปีฏิสมัพนัธ์ทีดี่ต่อเพือ่น	คร	ูและผู้อ่ืน	รองลงมา	คือ	นกัเรยีนสามารถสรปุประเด็น

ทีส่�าคัญจากการเรยีนรูไ้ด้	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	นกัเรยีนท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายเสรจ็ทนัเวลา
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	 3.	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความส�าเร็จในการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กันทาง

บวกในระดับสูง	(r
xy
	=	.776)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับสูง	 คือ	 ด้านสถานศึกษา	 และด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง	 คือ	 ด้านผู้บริหาร

สถานศึกษา	ด้านครูผู้สอน	และด้านนักเรียน

	 4.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์โดยเรียงจากสูงสุดไปหา

ต�า่สดุ	ได้แก่	ด้านสถานศึกษา	ด้านผู้บรหิารสถานศึกษา	ด้านนกัเรยีน	และด้านครผูู้สอน	ค่าประสทิธภิาพ

ในการพยากรณ์	 (R
2
)	 เท่ากับ	 .642	 หมายถึง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยรวมได้ร้อยละ	 64.20	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	สามารถเขียนสมการพยากรณ์	ได้ดังนี้	

	 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ	ได้ดังนี้

	 y’	=	.607	+	.357X
3
	+	.227X

1
	+	.128X

4
	+	.097X

2

	 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน	ได้ดังนี้

	 Z’y	=	.408X
3
	+	.287X

1
	+	.181X

2
	+	.113X

2

ตำรำงที่ 1 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคูุณของปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษา

	 ขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี

Model b S.E.b β t Sig

(Constant) .607 .161 3.770 .000

x3 .357 .049 .408 7.222 .000

x1 .227 .043 .287 5.228 .000

x4 .128 .036 .181 3.570 .000

x2 .097 .049 .113 1.987 .048

R =.801, R
2
 =.642

**	p ≤ .01 
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◆ วิชิต แสงสว่าง อ�านาจ ศรีแสง ◆

อภิปรำยผล

	 1.	ผลการวิจัย	พบว่า	ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีเน่ืองมา

จากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 มีภาวะผู้น�าต่อการเปลี่ยนแปลง	 และมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงบวก	มีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นระบบชัดเจน	ปฏิบัติงาน

ในหน้าที่อย่างต้ังใจและรับผิดชอบ	 และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาก�าหนดสม�่าเสมอ	

เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุร	ี สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ	 บุรีสูงเนิน	 (2552:	 190)	

ได้ศึกษา	 เรื่อง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่

ชายฝั่งทะเลตะวันออก	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีประเด็นที่น�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 	 1.1	ด้านครูผู้สอน	 เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 โดยครูพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมากที่สุด	รองลงมา	คือ	เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายและมีการสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่	 และผู้มีความรอบรู้ในเรื่อง

ต่าง	ๆ	สมกับความเป็นครู	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านครูถือเป็นหัวใจส�าคัญใน

การจัดกระบวนการการเรียนการสอน	 ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน	 ดังนั้นการพัฒนา

บุคลากรครูถือว่าเป็นกระบวนการในการบริหารโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	วัชรินทร์	ยศรุ่งโรจน์	 (2560:	113)	 ได้ศึกษา	 เรื่อง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 ในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 33	 พบว่า	 ครู

ผู้สอนเป็นผู้ทีใ่กล้ชิดโดยตรงกบันกัเรยีน	คุณภาพครผูู้สอนจึงมคีวามสมัพนัธ์กับคุณภาพของนักเรยีน

จึงควรให้ความส�าคัญแก่ครูผู้สอน	 การสร้างขวัญและก�าลังใจครูผู้สอน	 พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน

อย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งนี้การปฏิรูปคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบและมีการน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง	

	 	 1.2	ด้านนักเรียน	 เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 โดยนักเรียนพฤติกรรมด้านสังคมกับกลุ่ม

เพือ่นมคีวามเป็นมติรต่อกันด้วยดีมากทีส่ดุ	รองลงมา	คือ	พฤติกรรมการเรยีนของนกัเรยีนมคีวามต้ังใจ

ในการเรียนดี	 และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	

อาจเป็นเพราะนกัเรยีนแต่ละคนแสดงออกหรอืการปฏิบัติทีม่ต่ีอการเรยีนทัง้ในห้องและนอกห้องเรยีน

ที่แสดงให้เห็นถึง	 ความกระตือรือร้น	 ความสนใจ	 ความสามารถรู้จักการวางแผนและการก�าหนดวิธี

การเรยีนในขณะทีเ่รยีนในห้อง	รวมถงึการมเีจตคติทีดี่ต่อการเรยีน	ซ่ึงสอดคล้องกับ	ฮาสเลม็	และบราวด์	

(Haslam	&	Brown,	1988	อ้างถงึใน	ปิยะพร	เมอืงใจ,	2548:	52)	ทีศึ่กษาผลของการฝึกพฤติกรรมการเรยีน

ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 พบว่า	 การให้ความรู้และการฝึกทักษะทางการเรียนส่งผล

ให้ผู้เรียนมีความรู ้เกี่ยวกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยปรับปรุง	 พฤติกรรม
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การเรยีน	เจตคติต่อการเรยีน	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนไม่แตกต่างกัน	แสดงให้เหน็ว่า	

การแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้ความรู้และการฝึก

ทักษะทางการเรียน	 แต่ขึ้นอยู่กับเจตคติต่อการเรียน	 ความสนใจความรับผิดชอบในการเรียนรู	้

ความเพียรพยายาม	 รู้จักการฝึกฝนอย่าง	 ต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนก็จะสูงขึ้น	 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 จึงควรสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนของ

นกัเรยีน	เมือ่นกัเรยีนมคีวามรูส้กึหรอืมเีจตคติทีดี่ต่อการเรยีนต่อคร	ูนกัเรยีนกจ็ะปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

และจะตั้งใจเรียนมากขึ้น	

	 2.	ระดับความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจนัทบรุ	ี

จังหวัดจันทบุรี	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต�่าสุด	 คือ	 การบริหาร

สถานศึกษา	การบรหิารและสนบัสนนุ	การพฒันาบคุลากร	และการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน	เมือ่พจิารณา

ระดับความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัด

จันทบุรี	เป็นรายด้าน	พบว่า	มีประเด็นที่น�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 	 2.1	ด้านการบริหารสถานศึกษา	เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	โดยจัดให้มีการระดมความคิด

วางแผนงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนมากที่สุด	รองลงมา	คือ	การบริหารงานของโรงเรียนมีการ

ประนปีระนอมกนัตามสถานการณ์นัน้ๆ	และการน�าข้อมลูไปปรบัใช้ในการตัดสนิใจเพือ่พฒันาระบบการ

บริหารงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 อาจเป็นเพราะ	 ผู้บริหารเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารงานในโรงเรียน

ให้ประสบความส�าเรจ็	และโรงเรยีนมคุีณภาพต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย	ซ่ึงสอดคล้องกบังาน

วิจัยของวัชรพงษ์	น่วมมะโน	(2558:	1127-1128)	ได้ศึกษา	เรื่อง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	พบว่า	การบริหารโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	ปัจจัยด้านครูเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้	กระบวนการเรียนการสอนและการบวนการนิเทศ	ตลอดจน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของผู้เรยีน	ดังนัน้	การพฒันาบคุลากรครถูอืว่าเป็นกลยทุธ์หลกัในการ

บรหิารโรงเรยีนให้ประสบความส�าเรจ็	สอดคล้องกบั	ถวลิ	อรญัเวศ	(2553:	47)	กล่าวว่า	เป็นกระบวน

การบริหารงานของสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา	คณะครู	คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานหรือกระบวนการต่าง	ๆ	ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้	 และยังสอดคล้องกับ	

การศึกษาของ	สติานนั	เอการมัย์	(2551)	ได้กล่าวไว้ว่า	การบรหิารสถานศึกษาเป็นการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	

ของกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ผู้บรหิารสถานศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษา	คร	ูผู้ปกครอง	องค์กร

ปกครองท้องถิ่น	 และชุมชน	 เพื่อจัดการการศึกษาภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาในทุก	 ๆ	 ด้าน	

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป	 และสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข



362

◆ วิชิต แสงสว่าง อ�านาจ ศรีแสง ◆

	 	 2.2	ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 โดยนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์

ที่ดีต่อเพื่อน	 ครู	 และผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นที่ส�าคัญ

จากการเรียนรู้ได้	 และนักเรียนท�างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 อาจเป็น

เพราะผู้บริหารและครูผู้สอน	 ส่งเสริมในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีวินัย	มีเจตคติ	และทักษะปฏิบัติ	โดยต้องยึดหลักการ

พฒันาคุณภาพนกัเรยีนซ่ึงเป็นองค์ประกอบทีจ่ะสร้างคนและพฒันาคุณภาพนกัเรยีนให้เป็นคนดี	มวีนิยั

และความรับผิดชอบ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์	 ยศรุ่งโรจน์	 (2560:	 110)	 ได้ศึกษา

เรื่อง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 ในสังกัดกองก�ากับการ

ต�ารวจตระเวนชายแดนที่	33	พบว่า	ผู้บริหารที่มีโลกทัศน์	วิสัยทัศน์ที่ดี	จะสามารถพัฒนาการบริหาร

โรงเรยีน	ท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรยีน	ดังน้ันคุณภาพของผู้บรหิารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการพฒันาคุณภาพของนกัเรยีนให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลคุณภาพของนกัเรยีนจะเป็นเช่นไร

ย่อมขึ้นอยู่กับการ	มีวิสัยทัศน์	ภาวะผู้น�าการบริหารจัดการที่ดี	การมีสมรรถนะ	กล้าคิด	กล้าตัดสินใจ

ในสิ่งที่ถูกต้องของผู้บริหารสถานศึกษา	 ย่อมส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผลมากขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ	บุรีสูงเนิน	(2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่อง	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก	ผลการวิจัยพบว่า	ความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลตะวันออก	การพัฒนาคุณภาพนักเรียน	อยู่ในอันดับสุดท้าย	

	 3.	ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอ

เมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 ได้แก่	 ด้านครูผู้สอน	 ด้านสถานศึกษา	 และด้านผู้บริหารสถานศึกษา

ค่าประสทิธภิาพในการพยากรณ์	(R
2
)	เท่ากบั	.620	หมายถึง	ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร

งานของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจันทบรุ	ีจังหวดัจนัทบรุ	ีโดยรวมได้ร้อยละ	62.00	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านครู	สถานศึกษา	และผู้บริหาร	มีความส�าคัญ

เป็นอย่างมากต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ�าเภอเมอืงจันทบรุ	ี

จังหวัดจันทบุรี	สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์	น่วมมะโน.	(2558,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในจังหวัดเพชรบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา	เขต	10	ผลการวจัิยพบว่า	ด้านนกัเรยีน	ด้านคร	ูและด้านผู้บรหิาร	ประสทิธภิาพ

ในการท�านาย	 ร้อยละ	 71.50	 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 ในการท�านาย	 ร้อยละ	 29.80

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำงำนวิจัยไปใช้

	 1.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารด้านนักเรียน

เกีย่วกบั	พฤติกรรมการเรยีนมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศึกษาและครผูู้สอนควรสร้างเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนให้แก่ผู้เรียน	 เมื่อผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้เรียนให้เกิดความสนใจ	 ในเนื้อหาวิชาการสอนของครูย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไป

ในทางที่ดีขึ้น	

	 2.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพ

นกัเรยีน	มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศึกษาและครผูู้สอนจงึควรส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้ห้

ครบทุกองค์ประกอบให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น	ท�าเป็น	และแก้ปัญหาเป็น	โดยเน้นกระบวนการท�างาน

มากกว่าเนื้อหา	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้ท�างานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จ	

	 3.	จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยด้านครูผู้สอน	ด้านสถานศึกษา	และด้านผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งผลต่อในการบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศึกษา	ดังนัน้ผู้บรหิารควรส่งเสรมิสนบัสนนุและเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษา	เพราะทกุคนในสถานศึกษาถอืเป็นปัจจัยส�าคัญทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างความส�าเรจ็ในการบรหิารงาน

ได้ดีขึ้น	

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	

	 2.	ควรศึกษาความส�าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอ่ืน

เพื่อน�าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป	



364

◆ วิชิต แสงสว่าง อ�านาจ ศรีแสง ◆

รำยกำรอ้ำงอิง

ถวิล	อรัญเวศ.	(2553).	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล

	 การท�างานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4. 

	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

นฏกร	ปั้นพุ่มโพธิ์.	(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด	ส�านักงานเขต

 พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	7.	วารสารวิจัยทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.

	 13(1),	81-96.

ปทุมไฉไล	 สิงหนาท.	 (2559).	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 ตามหลักปรัชญาของ

	 เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.	วารสารชุมชนวิจัย.	10(3),	106–116.

ประยงค์	สวัสดีพุทรา.	(2551).	ความพึงพอใจในปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด	ส�านักงานเขต

	 พื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	5.	วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

ปิยะพร	เมืองใจ.	(2548).	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนสาธิต	สังกัดส�านักงาน	คณะกรรมการ

	 การอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.	ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ.

วัชรพงษ์	 น่วมมะโน.	 (2558).	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี	

	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	10.	วารสารวชิาการ	Veridian	E-Journal	มหาวทิยาลยั

	 ศิลปากร.	8(1),	1120-1131.	

วัชรินทร์	ยศรุ่งโรจน์.	(2560).	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ในสังกัดกอง

	 ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	33.	พิฆเนศวร์สาร.	13(1),	97–115.

วนัเพญ็	บรุสีงูเนนิ.	(2552).	ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเขตพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ัง

	 ทะเลตะวนัออก.	ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั

	 ศิลปากร.

วิชาญ	เงางาม.	(2551).	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

	 การศึกษานครราชสีมาเขต	4.	วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	บัณฑิต

	 วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

วเิชียร	ชิวพมิาย	และสภัุทรา	เอ้ือวงศ์.	(2552).	การวจัิยการบรหิารการศึกษา.	เอกสารประกอบการบรรยาย.	หลกัสตูร

	 ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

สติานนั	เอการมัย์.	(2551).	ความคิดเหน็ของครตู่อการบรหิารงานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่	สงักดัส�านกังาน

	 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 สาขาการบริหารการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 (2545).	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข

	 เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545.	กรุงเทพฯ	:	พริกหวานกราฟิก.

ส�านักงานสารานุกรมไทย.	 (2550).	สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน	ฉบับเฉลิมพระเกียรติ	 รัชกาลที่	 9	ครองราชย์

	 ครบ	60	ปี.	กรุงเทพฯ	:	บริษัทอมรินทร์	ทีแอลที	จ�ากัด.



365

◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ◆

สุวโรจน์	 ยิ่งธนฐานนันท์.	 (2550).	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

	 ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอชุมพวง	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา

	 เขต	7.	วิทยานิพนธ์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

อุมาพร	สันตจิตร.	(2552).	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาเอกชน	ระดับปฐมวัยในจังหวัด

	 นครศรีธรรมราช.	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 บัณฑิตวิทยาลัย	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

Cronbach,	L.	J.	(1990).	Essentials of psychological testing (5th ed.).	New	York	:	Harper	Collins	

	 Publishers.	(pp.	202-204).

Krejcie,	R.V.	&	Morgan,	D.W.	(1970).	Determining Sample size for Research Activities.	In	Journal	

	 of	Educational	and	Psychlogical	Measurement.	30(30),	607-610.

Reid,	K.,	David,	H.	&	Peter,	H.	(1988).	Towards the effective school.	Oxford	:	Basic	Blackwell.

Stogdill	 Ralph	 M.	 (1981).	Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research.	

	 New	York:	the	Free	Press.


