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ปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา จังหวดัขอนแก่น 
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บทคดัย่อ 

            การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น 2. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดัขอนแก่น 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริหารกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น 4. เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
จ านวน 373 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ปัจจยัการบริหารเท่ากบั 0.959 และ ประสิทธิภาพการสอนของ
ครู เท่ากบั 0.940 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ ค านวณหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1) to study the administrative factors in schools under the office of KhonKaen 
Primary Educational Service Area, 2) to study the level of teaching efficiency in schools under the office of KhonKaen 
Primary Educational Service Area, 3) to study the correlation between administrative factors and the level of teaching 
efficiency in schools under the office of KhonKaen Primary Educational Service Area, and 4) to create a predictive equation of 
teaching efficiency of teachers in schools under the office of KhonKaen Primary Educational Service Area. By administrative factors 
is variable equation .Thus, 1) motivation, 2) organizational culture, 3) Leadership, 4) communication, and   5) organizational structure. 

The sample group consisted of 373 teachers selected through stratified random sampling and the research instrument 
was a 5 rating - scale questionnaire with the reliability of 0.86, 0.83, 0.84, 0.82, 0.80 in terms of administrative factors and 
0.94 in term of teaching efficiency. The data were analyzed by using the package program to find percentage, mean, standard 
deviation, and pearson product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression were also employed.  
 
 
ค าส าคญั:   ประสิทธิภาพการสอน  
 Keywords:   efficiency 
*นักศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี . 
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
*** อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
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บทน า 
    โลกปัจจุบันและอนาคตก าลงัเคล่ือนเขา้สู่สังคม

แห่งความรู้ท่ีแพร่กระจายและเช่ือมโลกให้เป็นหน่ึง
เดียว  ด้วยวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศความส าคญัของการพฒันาประเทศและการ
แข่งขนัระหวา่งนานาประเทศไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระบบทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ  เค ร่ืองจักรห รือแรงงานชั้ น
กรรมาชีพอีกต่อไป  แต่จะข้ึนอยู่กับศักยภาพและ
คุณภาพของคนเป็นส าคญั จึงเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา (เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, 2545: 11) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ให้ค  าจ ากดัความของ “ครู” คือผูมี้หนา้ท่ีหลกัทางดา้น
การเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
ครูเป็นผู ้จุดประกายการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียน เป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
ครูตอ้งเป็นผูแ้สวงหากิจกรรมการเรียนต่างๆเพ่ือสนอง
ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545: 6) ดัง ท่ี  
สสวท.(2554)ได้กล่าวถึง คุณภาพของครู: ตัวแปรท่ี
ส าคญัว่า  ครูไทยปัจจุบันสอนตรงวุฒิในสัดส่วนต ่า 
ประเด็นน้ี เองท่ีท าให้ครูผู ้สอนไม่ได้ท าแค่หน้าท่ี
ครูผูส้อนอยา่งเดียวแต่ไดท้ าทุกหนา้ท่ีและสอนทุกวิชา 
ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจดัการท่ีเป็นระบบ
ส าหรับการพัฒนาครูไปสู่ครูคุณภาพสูง (Qualied  
teachers) ท่ีสามารถสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูงการพฒันาครูตอ้งท าหลายระดบั นับตั้งแต่    
1) การจัดการด้านครูประจ าการให้สามารถสอน
บทเรียนไดต้ามหนา้ท่ี 2) ให้ครูมีความมัน่ใจในเน้ือหา
ท่ีจะสอนและวิชาการสอนเพ่ือพานัก เรียนไป สู่
เป้าหมาย 3) พฒันาวชิาชีพครูให้เป็นท่ีดึงดูดใจและให้
มีเกียรติเป็นท่ีน่ายกย่อง นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยงัไดร้ะบุให้สถานศึกษา
พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 19) 
ดงันั้ นประสิทธิภาพการสอนของครูจึงเป็นส่ิงส าคญั

ส าหรับการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์แบบ ซ่ึงการเรียนการสอนนั้ นผู ้สอนและ
ผู ้เรียนจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  
รวมทั้งพฤติกรรมท่ีผูส้อนแสดงต่อผูเ้รียนในเร่ืองการ
เรียนการสอนก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (ศิริญญา, 2549: 8) 

ผูบ้ริหารถือเป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งใน
การบริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์  วิสัยทัศน์ ผูน้ าในการ
เปล่ียนแปลง  ส่งเสริมสนับสนุน  ครู-อาจารย์ให้ได้
พัฒนาและทันต่อการเปล่ียนแปลงให้ เกิดผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ชุติการญจน์  รุ่งเรือง, 2553) ได้กล่าวว่า การสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา 
การท าให้ เกิดความ เข้าใจ  ความสามารถ  น าไป
ประยุกต์ใช้ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการพฒันาการ
บริหารโรงเรียน (เพชรมน  สุวรรณโท: 2553) ไดก้ล่าว
วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้  ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ ในการบ ริหาร
การศึกษาให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้ า 
มีมนุษยสมัพนัธ์ มีความเป็นประชาธิปไตย  

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวท าให้
ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาท่ีจะศึกษาปัจจัยการบริหารท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดัขอนแก่น   เพ่ือจะไดท้ราบวา่ประสิทธิภาพการ
สอนของครูอยู่ในระดับใด และปัจจัยการบริหารท่ี
ส่ งผลต่ อป ระสิท ธิภ าพการสอนของค รูนั้ น  มี
ความส าคญัท่ีสุดท่ีสามารถท านายประสิทธิภาพการ
สอนของครูได้ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้ จะเป็นแนวทาง
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันาการบริหารการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีจะเกิดข้ึนกับครู 
ผูเ้รียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนืต่อไป 
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วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารตาม

ความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น   

2. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการสอน 
ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดั
ขอนแก่น   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรง เรี ยน  สั งกัดส านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การ ศึกษ า
ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น   

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น   

 
สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
ก าร ศึ ก ษ าป ร ะถ ม ศึ กษ าจั งห วัด ข อน แ ก่ น  มี
ความสมัพนัธ์กนั 

2. ปัจจัยการบริหารอย่างน้อย 1 ปัจจัย
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรง เรี ยนสั งกัด ส านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า
ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น   

 
วธีิด าเนินการวจิยั  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จ านวน  
373 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้ น  (Stratified 
Random Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

            เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1  เป็นแบบ
ต ร วจ ร ายก าย เ ก่ี ย ว กั บ ส ถ าน ภ าพ ข อ งผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม   ลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดบั  
สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร และ ประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผู ้วิจัยด าเนินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ในการแจก

แจงความถ่ี หาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

ผลการวจิยั 
ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามตอนท่ี 2  มาหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑแ์ปลผล ดงัตารางท่ี  ต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน โดยรวม
และรายปัจจยัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการจูงใจ ปัจจยั
ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร อยู่
ในระดบัมากทุกปัจจยั 

2. ประสิท ธิภ าพการสอนของค รูใน
โรง เรี ยน  สั งกัดส านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การ ศึกษ า
ประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด   2 ด้านคือ 1) 
ดา้นการแสดงความสามารถในการสอน และ  2) ดา้น
การส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ ส่วนดา้นท่ี
อยู่ในระดับมากมี 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไป
นอ้ย คือ 1) ดา้นประสิทธิผลของผูเ้รียน 2) ดา้นการใช้
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กิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ดา้นการสร้างความ
ชดัเจนในหลกัสูตร  

3. ปั จ จั ย ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ร ว ม มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  

4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และการสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดั
ขอนแก่น โดยใชปั้จจยัการบริหารเป็นตวัแปรพยากรณ์  
พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม    องคก์าร (X2)  ปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ า (X3)  และปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร (X4) 
เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวดัขอนแก่น  โดยมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .849  ซ่ึงสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน  ได้
ร้อยละ 74.20 สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียน ไดด้งัน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    = 16.725 + 2.322 (X2) + 1.042 (X3)+ .929 (X4) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   ẑ  = .487 ẑ   + .225 ẑ    + ẑ.185  
 
การอภิปรายผล  

1. ระดับปัจจัยการบริหารในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปหานอ้ย 
คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสาร 
ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า และ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร มีประเด็นท่ีน่าสนใจและ
น ามา อภิปราย ดงัน้ี 

1.1  ปัจจยัดา้นการจูงใจ อยูใ่นระดบัมาก 
ทั้ ง น้ี อาจเน่ืองเขต พ้ืน ท่ี มีนโยบายพัฒนาการจัด

การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพลงสู่โรงเรียน ท าให้
ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจให้ครูผูส้อน โดยส่งเสริม
ให้มีการพฒันาตนเองให้สูงข้ึน เปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความคิดเห็น ใหค้วามสนใจครูเป็นรายบุคคล ให้
ก าลังใจในการท างาน ให้ค  ายกย่องชมเชยแก่ครูท่ี
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
กระตุ ้นและส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตน แสดงความยินดีเม่ือ
บุคลากรปฏิบติังานประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  สมยศ นาวีการ (2546) ไดกล่าวว่าการจูง
ใจคือพลงัท่ีริเร่ิม ก ากบัและค ้ าจุนพฤติกรรมและการ
กระท าของบุคคล  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมคคลี
แลนด์ (McClelland, 1985)ไดก้ล่าวว่า ความตอ้งการท่ี
จะท างานให้ดีท่ีสุดและท าให้ส าเร็จผลตามท่ีตั้ งใจไว ้
เม่ือตนท าอะไรส าเร็จไดก็้จะเป็นแรงกระตุน้ใหท้ างาน
อ่ืนส าเร็จต่อไป หากองค์การใดท่ี มีพนักงาน ท่ี มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและ   
เติบโตเร็วผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ของ พิจิตร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ี
ส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุดรธานี พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายปัจจยัแลว้พบว่าปัจจัยด้านการจูงใจ
เป็นปัจจยัการบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใน
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก  

1.2   ปั จ จัยด้ าน ก าร ติ ดต่ อ ส่ื อส าร 
ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการประสานงานและถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสารกระชับ เขา้ใจง่ายและชัดเจน โดยการ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ทั้งความรู้ความคิดกบัครูทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ      
เดสเลอร์ (Dessler, 2001 อา้งถึงในพชัรินทร์, 2548) ได้
กล่าวว่า การสอดแทรกการติดต่อส่ือสารท่ีดี รวมทั้ ง
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารสะดวกข้ึน 
ผูบ้ริหารต้องได้รับข่าวสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
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วางแผน แผนงานตอ้งส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืนเพื่อการ
ด าเนินงานผูบ้ริหารไม่ได้บริหารงานอย่างโดดเด่ียว 
พ วก เข าต้อ งป ฏิบั ติ หน้ า ท่ี ก ารบ ริห ารด้วยก าร
ติดต่ อ ส่ื อสารกับ บุ คคล อ่ืนด้วย  สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยัของ พิมพรรณ (2551) ได้ศึกษาปัจจยัด้าน
ผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี  9 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยด้านการ
ติดต่อส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก  

1.3  ปั จจัยด้าน โครงส ร้างองค์การ 
ผลการวิจยัพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนมี
การก าหนดโครงส ร้างสายบังคับบัญชาในการ
บริหารงาน และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของครูโดยมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบติังานของครูไว้
อย่างชัดเจน ซ่ึงมีการประชาสัมพนัธ์โครงสร้างของ
โรงเรียนให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้รับรู้ สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของดาฟท์   (Daft, 1999: 202) ได้ก ล่าวว่า 
โครงสร้างขององคก์าร ตอ้งมีลกัษณะ 4 ประการคือ 1) 
แสดงจุดหรือต าแหน่งหน้าท่ีและความรับชอบเฉพาะ 
ของบุคลากรและหน่วย/แผนกงานขององค์การนั้ น 
พร้อมทั้ งแสดงสายบังคับบัญชาด้วย 2) ช้ีให้ เห็น
ความสัมพนัธ์ของการส่งเอกสารหรือรายงาน อย่าง
เป็นทางการอย่างชดัเจน 3) จดักลุ่มคนในแผนก และ
กลุ่มคนของแผนให้เห็นง่าย และชัดเจน 4) ต้องมี
ลกัษณะของการรวมการส่ือสาร การประสานงาน และ
การร่วมมือ ทั้ งในแนวด่ิงและแนวราบท่ีจะประกัน
ผลสมัฤทธ์ิได ้                 

1.4  ปัจจัยด้านภาวะผู ้น า ผลการวิจัย
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารมี
การแสดงออกถึงการมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์กวา้งไกล 
สามารถน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง และท่ีส าคัญผู ้บ ริหารปฏิบัติตนให้ เป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาน าไปถือปฏิบติัซ่ึงก็
จะส่งต่อประสิทธิภาพการสอนของครู  นอกจากน้ีครูท่ี

ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 10 ปี ท าให้ครูอาจมีมุมมองด้านบวกและ
เช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มิทเชล 
และ ลาร์สัน  จูเนียร์ (Michell  & Larson, Jr., 1987 : 
435-436) ไดช้ี้ให้เห็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ 
ในการพิจารณาว่าผูน้ าใดมีภาวะผูน้ าหรือไม่ ไดแ้ก่ 1. 
ผูน้ าเป็นกระบวนการ 2. มีระดบัความถูกตอ้งของการ
ใชอิ้ทธิพล 3.มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชฏากรณ์  (2552) ได้
ศึกษาปัจจยัทางการบริหารท่ีสงผลต่อการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธาน พบวา่ ปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ า ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  

1.5  ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ผลการวิจยัพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางความเจริญของ
ภาคอีสาน เป็น ศูนย์กลางความเจริญทั้ งทางด้าน
การศึกษา อุตสาหกรรม การคมนาคม และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ แต่ในความเจริญอยา่งรวดเร็วและรุดหนา้เช่นน้ี 
จงัหวดัขอนแก่นยงัคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
ภูมิปัญญาดัง่เดิมไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ซ่ึงการบริหาร
โรงเรียนในจงัหวดัขอนแก่นจึงมีการสร้างระเบียบแบบ
แผนในการปฏิบัติงาน ก าหนดกรอบแนวคิดและทิศ
ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนและส่งเสริมการปฏิบติังาน
ท่ีดี ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรทุกคน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน   
ให้ความส าคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
สอดคลอ้งกับแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins, 1994: 
467) ได้กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ (Organizational  
Culture ) หมายถึงระบบของความหมายร่วมกนัท่ีเกิด
จากสมาชิกขององค์กรท าให้สามารถแยกความ
แตกต่างขององค์กร  กอร์ดอน  (Gordon, 1999: 342) 
ได้ก ล่ าวว่า  ว ัฒ นธรรมองค์การคือ ส่ิ ง ท่ี อ ธิบ าย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีรวมเอาข้อสมมุติ 
ความเช่ือ และค่านิยมท่ีสมาชิกขององค์การมีร่วมกัน
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และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อมีปฏิสัมพนัธ์
กบัโครงสร้างอยา่งเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรม  
 “ปกปิด”  มีการใชน้อ้ยมากในองคก์าร              

2.  ระดบัประสิทธิภาพการสอน ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ครูผูส้อนมีความสามารถดา้นการส่งเสริมให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จและดา้นการแสดงความสามารถใน
การสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกนั้น อยู่ในระดับ
มากทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีอยูใ่นช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษา ครูซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัทางการศึกษา
ได้รับการส่ งเส ริมและพัฒนาให้ มี คุณภาพและ
มาตรฐานใหเ้หมาะสม จึงท าใหค้รูตระหนกัในบทบาท
หน้าท่ี ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ สร้าง
ความชัดเจนในหลกัสูตร  สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
ยนต ์ชุ่มจิต (2550: 78) ไดก้ล่าววา่ ครูกบันกัเรียนนบัวา่
เป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกันมากท่ีสุด ครูจึงควร
ปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ท่ีสุด และควรสร้างมนุษย์
สมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง ครูกบันกัเรียนให้แน่นแฟ้น และ
นาวา  (2550: 34) ได้กล่าวว่า ครูต้องมีความรู้เร่ือง
หลกัสูตรและสามารถปรับหลกัสูตรให้เหมาะสมกับ
ผูเ้รียนและสภาพปัจจุบนั เขา้ใจผูเ้รียน มีการเตรียมการ
สอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และครบทุกขั้นตอน 
ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไวช้ดัเจน ก าหนด
กิจกรรมเหมาะสมกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา ใชท้กัษะ
การสอนแบบต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ผลิตและใช้
ส่ือได้เหมาะสมกับบทเรียนและกระตุ ้นส่งเสริมให้
นักเรียนอย่างรู้อยากเรียนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ 
สมคิด  (2542: 28) ได้กล่าวว่า การสอนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จนั้นครูจะตอ้งอาศยัหลกัจิตวทิยาทัว่ไป เช่น 
วุฒิภาวะ ความพร้อม การตอบสนอง การกระท าซ ้ า
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.2 ดา้นการแสดงความสามารถในการ
สอน  ผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ครูผูส้อนใส่ใจต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน
ในขณะด าเนินการสอน วิเคราะห์ผลการเรียนของ
ผูเ้รียนขณะด าเนินการสอนทุกคร้ังท่ีท าการสอน น าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากผล
การเรียนของผูเ้รียน ครูผูส้อนศึกษาคน้ควา้หาแนวทาง
วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพ่ือหาแนวทางพฒันา
นักเรียนและน าไปพฒันาหารูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง การแสดงความเอาใจใส่เป็นความ
พ ย าย าม ข อ งค รู ผู ้ส อ น ท่ี จ ะ จัด กิ จ ก รรมห รื อ
ประสบการณ์ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พ ระ เจ้าอยู่หั ว ภู มิพลอ ดุลย เดชมห าราช  ซ่ึ งได้
พระราชทานแก่ครูอาวโุสประจ าปี 2522 เม่ือวนัองัคาร
ท่ี 28 ตุลาคม 2523 มีขอ้ความท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีดี
ตอนหน่ึงว่า (ยนต์, 2550: 131) “ครูท่ีแท้จริงนั้ นต้อง
เป็นผู ้กระท าแต่ความดี  ต้องขยันหมั่น เพียรและ
อุตสาหะพากเพียร ตอ้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละ ตอ้ง
หนังแน่น อดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัยส ารวม
ระมัดระวงัความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบ
แบบแผนอัน ดีงาม  ต้องป ลีกตัวป ลีกใจจาความ
สะดวกสบายและความสนุกร่ืนเริงท่ีไม่สมควรแก่
เกียรติภูมิของตน ตอ้งตั้งใจให้มัน่คงและแน่วแน่ ตอ้ง
ซ่ือสัตย์รักษาความจริงใจ ต้องมีเมตตา หวงัดี ต้อง
วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ ต้อง
อบรมปัญญาให้ เพ่ิ มพูนสมบูรณ์ ข้ึน  ทั้ งในด้าน
วทิยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุ” สอดคลอ้งกบั 
ยนต์   (2550: 153) ได้กล่าวว่า ลักษณะของครูท่ีพึง
ประสงคใ์นยคุโลกาภิวตัน์หรือยคุโลกไร้พรมแดนควร
มีลกัษณะ ดงัน้ี คือ รู้ดี  สอนดี  มีวิสัยทศัน์ เจนจดัการ
ฝึกฝนศิษย ์ดวงจิตใฝ่คุณธรรม งามเลิศล ้าดว้ยจรรยา มี
ศรัทธาความเป็นครู และด ารงอยูด่ว้ยศีล สมาธิ ปัญญา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี  (2552: บทคดัย่อ) 
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถานศึกษา พบวา่ ตวัแปรดา้น
การเรียนการสอนของครูส่งผลต่อความส าเร็จใน การ
เรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ของสถานศึกษา ดงันั้น ครูตอ้งมีพฤติกรรมการสอนท่ี
จดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ น าผลการจดัการ
เรียน รู้มาป รับป รุงการ เรียน รู้ของนัก เรียน เป็น
รายบุคคล และปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
ครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ี  หลกัสูตรก าหนด  
และ เม่ือครูมีพฤติกรรม  ด้านการจัดกิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานและสร้างความตระหนักในส่ิงท่ีเรียน จะช่วย
ให้นักเรียนเกิดความพร้อมและ สนใจในส่ิงท่ีเรียน 
นอกจากน้ีครูท่ีสอนแล้วประสบความส าเร็จต้องมี
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น  ระบบไดแ้ก่ 
การวางแผนการสอนควบคู่กบัการวดัและประเมิน การ
เลือกวิธีสอนท่ีหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบั ธรรมชาติ
วิชา เลือกใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ
น าผลการประเมิน มาพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงการ
เรียนการสอน  ซ่ึ งหากอยู่ในบ ริบทของการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเนต ครูควรมีการวิเคราะห์ 
ขอ้บกพร่องท่ีท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   

2.3   ด้ าน ป ระ สิ ท ธิ ผ ลข อ งผู ้ เ รี ยน 
ผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การสอนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น เป็นกระบวนการ
ท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน เขา้ใจกระบวนการ
สอน การใช้ส่ือ การจูงใจและการเสริมแรง การใช้
บุ ค ลิ กภ าพ ท่ าท างของค รู  รวมทั้ งก ารวัด แล ะ
ประเมินผลการเรียนการสอน ครูสามารถบูรณาการ
เน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามหลักสูตร
หรือไม่การสอนจึงเป็นภารกิจท่ีตอ้งใชท้ั้ งศาสตร์และ
ศิ ล ป์ เป็ น อ ย่ า งม าก  จึ ง จ ะส าม ารถ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ ท่ีมีความหมายต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนและนอกจากนั้ นผลของการ
สอนจะตอ้งท าให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและศึกษาหา
ความรู้ท่ีหลากหลายและ ครูควรประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการ
สอนและวิธีการใหม่ ๆกระตุ ้นให้ผู ้เรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนและมีการตอบสนองการจดัการเรียน
การสอนในแต่ละคร้ังซ่ึงครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ทราบความกา้วหนา้ในการเรียนทุกคร้ังเพ่ือพฒันาการ

เรียนคร้ังต่อไปให้ดีข้ึน  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ภูมิพลอ
ดุลยเดช (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ก: ค  าน า)ได้กล่าวไวว้่า ครูนั้นควรจะได้ฝึกตนเองให้
เกิดความแตกฉานและแม่นย  าช านาญ ทั้งในวิชาความรู้ 
วธีิสอนเพ่ือสามารถสอนวชิาทั้งปวง 

2.4   ด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอน  ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ื อ งม าจ าก  ค รูผู ้ส อน มี เท ค นิ ควิ ธี ก ารสอน ท่ี
หลากหลาย ครูผูส้อนมีสภาพท่ียืดหยุ่น เปล่ียนแปลง
ไดเ้สมอ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน
จึงไม่มีสูตรตายตวัแน่นอนหรือแบบสูตรส าเร็จรูปท่ี
ใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทุกคนหรือทุกห้องเรียน ครูผูส้อนจึงมี
บทบาทในการคิดก าหนดกิจกรรมวิธีการ รูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสม กบัผูเ้รียนในแต่ละคนหรือในแต่
ละหอ้งเรียนยงัจะตอ้งแตกต่างกนั และใหเ้หมาะสมกบั
จุดประสงคเ์ป้าหมาย ของเน้ือหาสาระแต่ละเร่ือง ๆ ไป 
ด้วยความแตกต่ างของผู ้เรียน   สภาพการต่ าง ๆ 
สภาพแวดลอ้ม ครูผูส้อนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาน า
ขอ้มูล ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาคิดพิจารณา น ามาก าหนด
กิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับผูเ้รียน สอดคล้องกับ
กษมา  วรวรรณ (2540: 5) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการ
สอนท่ีดีของครูนั้นตอ้งมีการประยุกต์เทคนิค วิธีการ
สอนให้เข้ากับการเรียนการสอน โดยสามารถย่อย
หลกัการและทฤษฏีท่ีเป็นเบ้ืองหลงัของเทคนิคนั้น ๆ 
มาใชใ้ห้เหมาะสมกบั สถานการณ์ในชั้นเรียน ยึดหลกั
ท่ีมีอยู่ในหลกัสูตรซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการ
เรียนการสอนและผลักดันให้นักเรียนสามารถน า
ความ รู้จ ากป ระสบการ ณ์ จ ริ งไปแ ก้ ปั ญ ห าใน
ชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งละสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิโรจน์ (2550: 12) ได้กล่าวไวว้่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสามารถของครูในการจดักิจกรรมการ
สอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เพ่ือส่งเสริมนกัเรียนให้มี
พัฒนาการในทุกด้านทั้ งร่างกาย สมองอารมณ์และ
สงัคมตลอดจนท าใหเ้รียนไดรั้บผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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2.5   ด้านการส ร้างความชัด เจน ใน
หลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก    ก่อนสอนทุกคร้ังครูผูส้อนจะตอ้งบอก
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนให้นักเรียน
ทราบก่อน  ครูสามารถวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ยึดหลกัสูตรของสถานศึกษาและคู่มือการใชห้ลกัสูตร
แกนกลาง และแผนการจัดการเรียนรู้ตอ้งเป็นระบบ
เป็นล าดับ  เป็นขั้ นตอน  สอดคล้องกับ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  2551 (2551: 23)  
ผูส้อนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้ เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั สมรรถนะ ส าคัญของ
ผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสาระการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียน แล้วจึงพิจารณา ออกแบบการ
จดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอน
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การวดัและ ประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้พฒันาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดมสิน  ค  ามุงคุณ 
(2554) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการนิเทศภายใน
กับประสิท ธิภ าพการสอนของค รูใน โรง เรียน
ป ระถม ศึ กษ า     ใน จั งห วัดห นอ งค าย  พบ ว่ า 
ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการสอน
และส่ิงท่ี เก่ียวข้องกับการสอนมีผลท าให้นักเรียน
เปล่ียนพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้  

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริหาร
กับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดั
ขอนแก่นผลการวิจัย  พบว่า ปั จจัยการบ ริหารมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของ
ครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ปัจจยั
การบริหารทั้ง 5 ปัจจยั เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
บริหารงานด้านประสิทธิภาพการสอนของครู ดังน้ี  
ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การ  เป็นลักษณะและวิธี
ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของส่วนรวม 

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีสร้างมาจากบุคลากร
หลายฝ่ายในสถานศึกษา  โดยการสร้างความตระหนัก
เป้าประสงคข์องโรงเรียน สอดคลอ้งกบั องอาจ  (2553 
อา้งถึงใน ออมสิน และอมรรัตน์, 2557: 166 ) กล่าวว่า 
ผูเ้รียนครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นสมาชิกส าคญัและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันภายใต้บริบททาง
วฒันธรรมและโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน 
รวมทั้ งกฎระเบี ยบของชั้ น เรียนและโรงเรียน มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียน
ดว้ยกันภายใตบ้รรยากาศแห่งความเป็นมิตรและเอ้ือ
อาทรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพรรณ  (2551)  ได้
ศึกษาปัจจัยด้านผู ้บ ริหารสถานศึกษาปัจจัยด้าน
ผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 9 พบว่า 
ปัจจัยด้านผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลมีความสมัพนัธ์ทางบวก  

4. การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณและการ
สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรง เรี ยน  สั งกัดส านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การ ศึกษ า
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ปัจจัยการ
บริหารเป็นตวัแปรพยากรณ์ ผลการวิจยัสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรง เรี ยน  สั งกัดส านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การ ศึกษ า
ประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี    
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ =   16.725 + 2.322 (X2) + 1.042 (X3)+ .929 (X4)             
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ẑ  = .487 ẑ     + . 225 ẑ      + .185 ẑ      

จากสมการจะเห็นว่าปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดั
ขอนแก่น ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  คือ ปัจจัยด้าน
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วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 74.20 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีก าหนดไวว้า่ ปัจจยั
การบ ริหารอย่างน้อย 1 ปั จจัยสามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดั
ขอนแก่น มีประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 

4.1  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร เป็น
ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในโรงเรียน เป็นอันดับแรก อาจเน่ืองมาจาก 
ว ัฒนธรรมเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน เป็น
เอกลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีทุกคนในโรงเรียนตอ้งถือ
ปฏิบัติติดต่อกัน การท่ีครูได้รับวฒันธรรมท่ีดีก็จะ
ส่งผลกับการปฏิบัติงาน องค์การนั้ นจะต้องมีการ
ก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวคิดของแฮนด้ี (Handy,  1991) ได้
กล่าวถึง  ลกัษณะท่ีแสดงถึงวฒันธรรมองคก์ารไวเ้ป็น
รูปแบบต่างๆส่ิงท่ีน ามาพิจารณาได้แก่ลักษณะของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ี ท่ีดี  ลกัษณะของบุคลากรท่ีดีและการ
ท่ีบุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
วิธีการท่ีหน่วยงานปฏิบัติบุคลากร  การควบคุมและ
การมีประสิทธิผล  กามอบหมายงานและการแข่งขนั
โดยแต่ละรูปแบบมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามรูปแบบ
วฒันธรรมองคก์าร  

4.2  ปัจจัยด้านภาวะผู ้น า เป็นตัวแปร
พยากรณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรงเรียน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นกลไกท่ีมีความส าคัญ  ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะ
ผูน้ า มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล สร้างความสัมพนัธ์กับครู
และชุมชน มีการวางแผน สนับสนุน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูอย่างสม ่าเสมอ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผู ้บ ริหารสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิดกบัครูทั้งภายใน
และภายนอกโรง เรี ยน  สั่ งก ารโดยใช้วิ ธีก าร ท่ี

หลากหลายทั้ งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ
แนวคิดของเซอร์จิโอวานนี  (Sergiovani, 1983: 144)  
ท่ีไดส้รุปคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลดา้นการ
บริหารงาน พบวา่ มีองคป์ระกอบส าคญั 3ดา้น คือ ดา้น
บุคลิกภาพ  ด้านความสามารถและด้านทักษะทาง
สงัคม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพนนัท ์ (2549) 
ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน  สั งกั ด ส านั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ ระดบัปัจจยั
การบริหารและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัมากและปัจจยัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชน คือ ดา้นการจดัทรัพยากร  ดา้นการให้
รางวลั ดา้นการช้ีน าทางการท างาน ดา้นความรู้ทกัษะ
ข่าวสาร และดา้นภาวะผูน้ า 

4.3   ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร เป็นตวั
แปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียน เป็นอันดับสาม อาจเน่ืองมาจาก   การ
ติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการส าคญัในการบริหาร 
ทั้ งน้ี เพราะทุกขั้ นตอนของการบริหารย่อมมีการ
ติดต่ อ ส่ื อสาร เก่ี ยวข้อง เสมอ  ไ ม่ ว่ าจะ เป็ น การ
ติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การ
ติดต่อส่ือสารท่ีดีมีเหตุผลก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน เป็นการปลูกฝังสามคัคีธรรมของหมู่คณะ
ในองคก์าร  ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ    
สลัมาน (2551) ไดก้ล่าววา่ การติดต่อส่ือสาร คือการส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร แนวความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็น 
รวมทั้งทศันคติจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดย
อาศยัช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนั   

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยม์านิต  
ปวริญญานนท์  ดร.พนายุทธ  เชยบาล  และ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย เอ้ือมธุรพจน์ ท่ีได้กรุณาเป็น
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คณะกรรมการร่วมพิจารณาตลอดจนให้ค  าปรึกษา 
แน ะน า  อัน เป็ นป ระโยชน์ ยิ่ งต่ อการป รับป รุง
วทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
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ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
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