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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะหนวัตกรรมการบริหารซึ่งเปนปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่เปน

โรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน ใชวิธี

การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน กระจายตามอำเภอ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามทีส่รางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ภาวะผูนำ 
การวางแผน การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การจัดการความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการพัฒนานวัตกรรม 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับจาก
มากไปนอย ไดแก การลดอัตราการขาดงาน การลดอัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน คุณภาพ

โดยรวม ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  นวัตกรรมการบริหาร ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ

ภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาได รอยละ 77.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: นวัตกรรมการบริหาร ประสิทธิผลสถานศึกษา ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the level of administrative innovation; 2) identify 

the level of educational institutions’ effectiveness; and 3) analyze the administrative innovation 

affecting educational institutions’ effectiveness. The research samples, derived by proportional 

stratified random sampling which distributed by district, were 310 administrators and 

teachers in government schools under the Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational 

Service Area Office 2. The research instrument was a questionnaire constructed by the 

researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

and stepwise multiple regression analysis.   

 The findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, the administrative innovation was at the high 

positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: student-centered 

learning development, leadership, planning, decentralization of the school-based management,

knowledge management, information technology utilization and innovation development 

respectively. 

 2. Overall and in specific aspects, the educational institutions’ effectiveness was at 

the high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: reducing the 
rate of absenteeism, reducing the rate of school dropout, total quality, job satisfaction, and 

students’ achievement respectively. 

 3. The administrative innovation in the aspects of student-centered learning 
development and leadership together predicted the educational institutions’ effectiveness 

at the percentage of 77.60 with statistical significance at .01. 

 

Keywords:  administrative innovation, educational institution’s effectiveness, primary education 
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บทนำ 

 ในสภาพของสังคมในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากสถานการณ

ในประเทศ และสถานการณโลก ความซับซอนของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

ที่มีการเช่ือมโยงกันมากข้ึน สงผลใหสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากสถานการณของโลก 

ทั้งในทางตรงและทางออมสังคมประเทศไทยในปจจุบันจึงเปนยุคท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัย ที่เขามามีบทบาทพรอมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง และยังสงผลตอการศึกษาซึ่งถือไดวาเปนรากฐานสำคัญท่ีสุด 

ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา และเปนการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน รวมท้ัง 

การแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง 

ในดานตาง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงในการจัดกระบวนการ

เรียนรูจำเปนตองมีการจัดใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของ ผูเรียน ชวยฝกทักษะ

กระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนัก

นายกรัฐมนตรี, 2546: 5) 

 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จและสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาน้ัน ปจจัยสำคัญตอการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบ 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตองรวมกันดำเนินงานท้ังดานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน จนทำใหนกัเรียนในสถานศึกษา
สวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง รวมท้ัง สรางความพึงพอใจในการทำงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา ลดอัตราการขาดงาน และอัตราการออกกลางคัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายตอไป ดังน้ัน การท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษามีกระบวนการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล เตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการนำนวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและความตองการของชุมชน จึงอาจกลาวไดวาประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเปนสิ่งท่ีบงชี้ถึงความสำเร็จของสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนเร่ืองที่นักวิชาการดาน 

การบริหารการศึกษาและบุคคลทั่วไปใหความสนใจอยางแพรหลายมากท่ีสุดความมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเปนเร่ืองท่ีสำคัญ เพราะประสิทธิผลจะบงบอกถึงความสามารถของสถานศึกษา ดังน้ัน
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สถานศึกษาควรปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมใหบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษา โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดดังท่ี นันทนา 

บุรีจันทร (2551: 34) กลาววา ประสิทธิผลของสถานศึกษาตองคำนึงถึงผลสำเร็จของสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด โดยใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ดังน้ัน หากสถานศึกษามี 

ความสามารถในการจัดองคกรและใชทรัพยากรท่ีไดรับและมีอยูก็จะทำใหการจัดการศึกษาบรรลุ

เปาหมายคือคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนสูงกวาหรือเทากับ

เกณฑที่กำหนด ทั้งนี้ยอมแสดงวาการบริหารงานในสถานศึกษานั้นบังเกิดประสิทธิผล ซึ่ง 

สถานศึกษาใดจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารท่ีจะสามารถใชทรัพยากร

ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับ 

สถานศึกษาของตนไดนั่นเอง 

 สำหรับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการบริหารไปใชเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษานั้นระบุวา ผูบริหารตองพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี

คุณภาพสูงขึ้น โดยนวัตกรรมการบริหารเปนเคร่ืองมือสำคัญของผูบริหารในการนำไปสูผลงานที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลำดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหม ๆ 

เลือกและปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและ

สถานศึกษาจนนำไปสูผลไดจริง เพ่ือใหกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง ผูรวมงานทุกคนสามารถ 

ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน ซึ่งตามขอบังคับคุรุสภา  

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและ 

ผูบริหารการศึกษามีกำหนดไว 12 มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 กลาวถึงการพัฒนาและ 

ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ (ขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ, 2556) 

 สถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมการบริหาร 

มาประยุกตใชใหสถานศึกษาของตนเอง เพราะสังคมปจจุบันเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู  

(knowledge-based-economy) ที่ปจจัยในการผลิตและแขงขันกำลังเปล่ียนไปเปนปจจัยท่ีไมอาจ
จับตองไดมากขึ้น เชน ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคาขามประเทศที่อาศัยวัฒนธรรม 

เปนส่ือ ดังน้ัน การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหทุกองคการสรางจุดยืนท่ีเขมแข็ง 
เปนองคการแหงนวัตกรรม โดยมีเปาหมายอยูท่ีความอยูรอด การเจริญเติบโตและการสรางสมรรถนะ 

ในการแขงขันอยางย่ังยืนสภาวการณดังกลาวไมไดจำเพาะอยูแตในดานเศรษฐกิจเทาน้ัน การบริหาร

กิจการท่ีเก่ียวกับสาธารณะในยุคโลกาภิวัตนนี้ก็จำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ ในการทำให

กิจการดำเนินการไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนดไว ทั้งนี้ เพราะการเปล่ียนแปลง 
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ดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วอยางไรพรหมแดน และ

กระทบกระเทือนไปทุกกิจการ ไมเวนแมดานการจัดการศึกษา ที่จำเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ 

จึงจะทำใหการบริหารการศึกษาประสบความสำเร็จและเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค (ธีระ  

รุญเจริญ, 2553: 41) และพัฒนาจนกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนลำดับตอไป จากท่ี

กลาวมาในขางตน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยู

ภายใตการกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมี

การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีทั้ง 4 อำเภอ ในจังหวัดราชบุร ีประกอบดวย อำเภอ 

บานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังสิ้น 

150 โรงเรียน ผลการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมา พบวาในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัด 

การศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรดานประสิทธิผลเก่ียวกับคุณภาพโดยรวม พบวา สถานศึกษา 

ที่เขารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปงบประมาณ 2554–2556 จำนวน 140 แหง 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จำนวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 68.57 ไมไดรับการรับรอง 

จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 ซึ่งเปนผลมาจากปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมท้ังปญหาครูไมครบชั้น และคุณภาพ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย 

อำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: 6) 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะนำไปใชเพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทางในการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนใหบริหารงานดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด สอดคลองกับความตองการของผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายและประสบ

ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 3. เพ่ือศึกษานวัตกรรมการบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
ตัวแปรการวิจัย 
 1. ตวัแปรตน นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ภาวะผูนำ  2) การพัฒนา
นวัตกรรม 3) การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4) การวางแผน 5) การจัดการความรู  
6) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 2. ตัวแปรตาม ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 2) ความพึงพอใจในงาน 3) การลดอัตราการขาดงาน 4) การลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน และ 5) คุณภาพโดยรวม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา ประกอบดวย ภาวะผูนำ การพัฒนานวัตกรรม 
การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวางแผน การจัดการความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสามารถในการนำแนวคิด ระบบ  
รูปแบบ วิธีการ เคร่ืองมือใหมทางการบริหารจัดการมาใชในการแกปญหาและบริหารองคการใหเกิด
การเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภาพตอองคการโดยผูวิจัยไดศึกษานวัตกรรมการบริหาร โดยสังเคราะห
จากแนวคิดของชวน ภารังกูล (2552: 247-259) ประกอบดวย 
  1.1  ภาวะผูนำ หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ผลักดันใหครูเกิด
พฤติกรรมหรือการแสดงออกใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับและปฏิบัติ
ตามคำส่ังดวยความเต็มใจ สงเสริมใหครูสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
การปฏิบัติภารกิจที่ตั้งไว 
  1.2  การพัฒนานวัตกรรม หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา รวมกันพัฒนา
นวัตกรรมอยางเปนระบบศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ออกแบบนวัตกรรม สรางหรือพัฒนา
นวัตกรรม ทดลองใชสรุป รายงาน และเผยแพรนวัตกรรม 
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  1.3  การกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา  

มีการมอบอำนาจ แบงอำนาจการโอนอำนาจหรือการใหอำนาจในการบริหารงานใหผูปฏิบัติงาน 

ใหบุคลากรไปปฏิบัติในทุกระดับชั้นขององคการและการรวมกันตรวจสอบ เปดโอกาสใหครูและผูที่มี

สวนเก่ียวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  

มีบทบาทอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ การตัดสินใจเก่ียวกับดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  

การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป 

  1.4  การวางแผน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีกระบวนการรวมกัน

ตัดสินใจเพื่อกระทำกิจกรรมในอนาคต กำหนดทิศทางและแนวทางการบริหารสถานศึกษาประเมิน

ผลและปรับปรุง เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่ตองการ 

  1.5  การจัดการความรู หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีกระบวนการ 

รวมกันสราง รวบรวมจัดระบบ เผยแพร ถายโอน และเปล่ียนความรูที่เปนประโยชนในโรงเรียน  

มีการใชระบบสารสนเทศเปนเคร่ืองมือชวยใหการจัดการความรูเกิดไดงายและสะดวกข้ึน  

  1.6  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูบริหารและครู ในสถานศึกษา  

มีการประยุกตเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล แสดงผล เผยแพร

สารสนเทศและนำสารสนเทศมาใชกำหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา 

  1.7  การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึง ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษา มีการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผูบริหารมีหนาท่ีดูแล ควบคุม กำกับ 

ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนใหครูเตรียมการสอน เตรียมส่ือการเรียนการสอน สงเสริม สนับสนุน

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธระหวางกลุมประสบการณตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ จัดใหมีการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี มีการสอดแทรกจริยธรรม 

ในการสอนทุกกลุมประสบการณ และมีการตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนกอนทำการสอน 
ทุกครั้ง สามารถบริหารและจัดการเรียนรูสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะ

กระบวนการคิดจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหมี พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการจัดทำแผน 
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และการปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนรู 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่สามารถดำเนินงาน 

ในดานการบริหาร และการจัดการเรียนรูใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค  
  ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 

291-322) ประกอบดวย 
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  2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดอยางเปนระบบ พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนเพ่ิมคะแนนปลายปและการสอบระดับชาติของนักเรียนนักเรียนสามารถสอบแขงขันเขาเรียน

ในสถานศึกษาอื่นได ผลงานของนักเรียนเปนท่ียอมรับหรือไดรับรางวัล 

  2.2 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ยอมรับนโยบาย 

มาตรการ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบตังิานของสถานศึกษา มคีวามพึงพอใจในระบบการบรหิารงาน

ของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีคุณคา

ตอการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน มีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานใหทันการเปล่ียนแปลง 

มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงาน 

  2.3 การลดอัตราการขาดงาน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สามารถลดอัตรา

การขาดงานสงเสริมบรรยากาศการทำงานของสถานศึกษาสรางทัศนคติในทางบวกของบุคลากร 

ในสถานศึกษาและสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

  2.4  การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา

สามารถลดอัตราการออกกลางคัน โดยมีสาเหตุมาจากความยากจน การอพยพตามผูปกครอง 

ปญหาครอบครัว ปญหาในการปรับตัว การสมรสของนักเรียนการประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว 

การเจ็บปวย อุบัติเหตุ ตองคดีถูกจับ แตทั้งน้ีไมรวมกึงกรณีนักเรียนยายสถานศึกษา 

  2.5  คุณภาพโดยรวม หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา รวมกันจัดสรรทรัพยากร

อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนเก่ียวของสามารถแกปญหา 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ เปนหนวยวิเคราะห 

(unit of analysis) 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จำแนกตามท่ีตั้งของอำเภอ ไดแก 
อำเภอบานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ประกอบดวยผูบริหาร

จำนวน 138 คน ครูจำนวน 1,427 คน รวมทั้งสิ้น 1,565 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชตารางกำหนดขนาดของ
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กลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล 

ติรกานันท, 2551: 178-179) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional 

stratified random sampling) กระจายตามอำเภอ ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน 

จากสถานศึกษาสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 
  

      

 42 448 490 8 89 97 

 50 481 531 10 95 105 

 27 319 346 5 63 68 

 19 179 198 4 36 40 

 138 1,427 1,565 27 283 310 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index  

of item objective congruence) ท่ีมีคาดัชนีเทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง  

(reliability) โดยไดคุณภาพดานความเท่ียงของนวัตกรรมการบริหาร โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
เทากับ 0.98 และคุณภาพดานความเที่ยงของประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาเทากับ 0.94 

  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครู

ผูสอนในสถานศึกษาของรัฐ ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห
ระดับนวัตกรรมการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวิเคราะหนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) นำเสนอในรูป
ตารางประกอบคำบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับนวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  x̄ = 3.98, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ =4.09, S.D. = 0.62) รองลงมา ไดแก ภาวะ
ผูนำ ( x̄ = 4.04, S.D. = 0.64) การวางแผน ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.70) การกระจายอำนาจโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ( x̄ = 3.99, S.D. = 0.66) การจัดการความรู ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.65) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.66) และการพัฒนานวัตกรรม ( x̄ = 3.78, S.D. = 0.64) มีระดับ
การดำเนินงานอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับ และลำดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 (n=310) 

  S.D.   
1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

6.   

7.  

4.04 

3.78 

3.99 

4.01 

3.96 

3.95 

4.09 

0.64 

0.64 

0.66 

0.70 

0.65 

0.66 

0.62 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 

4 

3 

5 

6 

1 

 3.98 0.58   
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =4.07, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการลดอัตราการขาดงานอยูในลำดับสูงท่ีสุด 

( x̄ = 4.23, S.D. = 0.63) รองลงมา ไดแก การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ( x̄ = 4.20,  

S.D. = 0.64) คุณภาพโดยรวม ( x̄ = 4.11, S.D. = 0.66) ความพึงพอใจในงาน ( x̄ = 4.01,  

S.D. = 0.57) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ( x̄ = 3.80, S.D. = 0.54) มรีะดับการดำเนินงาน

อยูในลำดับต่ำท่ีสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับ และลำดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาราชบุรี เขต 2 
(n=310) 

  S.D.  
1.  3.80 0.54  5 

2.  4.01 0.57  4 

3.  4.23 0.63  1 

4.  4.20 0.64  2 

5.  4.11 0.66  3 

 4.07 0.54   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหนวตักรรมการบรหิารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 นวัตกรรมการบริหาร ประกอบดวย การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(X
7
) และภาวะผูนำ (X

1
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย 

(R2) เทากับ 0.776 ซึ่งแสดงวาการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และภาวะผูนำ
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาและสามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 

77.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 = 0.86 + 0.67 (X7) + 0.12 (X1)  

 

 = 0.77 (Z7) + 0.14 (Z1) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนนวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 (n=310) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 

2 69.25 
34.6

2 
532.35** .00 

Residual 307 19.67 0.06   

Total 309 89.22    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.86  0.10 8.49** .00 

 (X7) 0.67 0.77 0.04 18.82** .00 

 (X1) 0.12 0.14 0.04 3.33** .01 

**  0.01 

R = 0.881  R2 = 0.776 SEE. = 0.255 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยได ดังน้ี  
 1. นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ภาวะผูนำ การวางแผน การกระจายอำนาจ
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โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การจัดการความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรม 

ทั้งน้ีการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จปจจัยสำคัญตอ 

การเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนใหเกิดประสิทธิผล โดยท่ี 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตองรวมกันดำเนินงานท้ังดานการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน จนทำใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยเฉล่ียอยูในระดับสูง รวมทั้งสรางความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

ลดอัตราการขาดงาน และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ใหบรรลุตามเปาหมาย การท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

และกอใหเกิดประสิทธิผล เตรียมพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาตองมี

ความสามารถในการนำนวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม สอดคลองตามขอบังคับ 

คุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีกำหนดไว 12 มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 5 กลาวถึง 

การพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ สอดคลองกับ 

งานวิจัยของวิเศษ ภูมิวิชัย (2552: 91-92) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผล

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

พบวา องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษามี 12 องคประกอบ คือ ภาวะผูนำผูบริหาร 

สถานศึกษา ลักษณะกรรมการสถานศึกษา แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันตอสถานศึกษา 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

คุณภาพการจัดการเรียนรูของครู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงสรางสถานศึกษา การจัดสรร

ทรัพยากร มาตรฐานในการทำงานของครู และการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ทั้งน้ีจะเห็นวานวัตกรรม 

การบริหารเปนเคร่ืองมือสำคัญของผูบริหารในการนำไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

สูงขึ้นเปนลำดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหม ๆ เลือกและปรับปรุง 
ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและองคกร จนนำไปสู

ประสิทธิผลไดจริง เพ่ือใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ังผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพ 
ของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 

 2. ประสทิธิผลของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การลดอัตราการขาดงานการลดอัตรา

การออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ในการพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ัน มกีารพิจารณาองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน การลดอัตราการขาดงาน การลดอัตราการออกกลาง

คันของนักเรียน และคุณภาพโดยรวม ซึ่งทั้งหาองคประกอบนี้เมื่อพิจารณาแลวเปนประเด็นที่ 
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สถานศึกษาจะตองใหความสำคัญ ทั้งนี้สถานศึกษาของรัฐซึ่งถือเปนสวนราชการจะตองปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามแผนที่สถานศึกษากำหนดไว เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ที่ไดกำหนดไวใหสวนราชการบริหารราชการ 

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ นอกจากน้ีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูป 

การศึกษาและการเรียนรู ไดกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และการจัดการศึกษามีคุณภาพและเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตอบสนองตอตัวชี้วัดที่จะเพ่ิมจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใหสูงขึ้น และผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน จะเห็นวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา

ของรัฐ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปจจัยหน่ึงท่ีทำให 

ทุกสถานศึกษาตองมีการพัฒนาใหเกิดคุณภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหโรงเรียนผานเกณฑ 

การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของลัดดาวัลย บุญเลิศ (2554: 90-91) 

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานของประสิทธิผลของโรงเรียนพบวา มี 2 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี การขาดงาน และคุณภาพ 

โดยรวม สวนท่ีเหลืออีก 3 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ 

ความพึงพอใจในงาน อัตราการออกกลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะตองรวมกันสรางและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารการศึกษา จนกอใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนนคุณภาพและประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาอยางย่ังยืน 
 3. นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย ซ่ึงการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยสามารถรวมกันทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 77.60 ทั้งน้ีผูบริหารสถานศึกษา

และครูจะตองนำนวัตกรรมการบริหารการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตองพัฒนาและ

ใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยนวัตกรรมการบริหารเปนเคร่ืองมือ

สำคัญของผูบริหารและครูในการนำไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนเปนลำดับ  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนะ ปรีชา (2548: 75-77) ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา สภาพปจจัยท่ีมีผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อเรียงระดับ 
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ความสำคัญ จะพบวา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปนดานท่ีมีความสำคัญ 

มากท่ีสุด ดานภาวะผูนำของผูบริหาร ดานการเสียสละของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร 

ดานความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา และดานวัฒนธรรมสถานศึกษา มีระดับ 

ความสำคัญนอยที่สุด การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลมาจากปจจัยท่ีเปนตัวทำนาย คือ ดานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ดานความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา ดานภาวะผูนำ 

ของผูบริหาร และดานการเสียสละของบุคลากร ตามลำดับ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังน้ัน 

จึงกลาวไดวาผูบริหารและครูมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม ๆ เลือกและ

ปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจำกัดของงานและสถานศึกษา

จนนำไปสูประสิทธิผลไดจริง ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนำมาใชในสถานศึกษา 

จึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหสถานศึกษาสามารถสรางจุดยืนท่ีเขมแข็ง เปนองคกรแหงนวัตกรรม 

โดยมีเปาหมายอยูที่คุณภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดแก  

  3.1 นวัตกรรมการบริหารดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญน้ัน เปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา

ฉบับแรกของประเทศไทย ไดมีการกำหนดเน้ือหาสาระตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของประเทศ 

การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยเช่ือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

การจัดการเรียนการสอนตองมุงประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทำไดคิดไดแกปญหาได มีนิสัยรักการเรียนรู ใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิต 

เนนใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีคานิยมท่ีดีงาม โดยเรียนรูเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ

ระหวางตนเองกับสังคม ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รูจักใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน กระบวนการเรียนรู การจัดเน้ือหาตองใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกกระบวนการคิดการจัดการ 

การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูเพ่ือใชแกปญหา เรียนรูจากประสบการณจริง จัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกัน การเรียนตองเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน 

ความรวมมอืกบับดิา มารดา ผูปกครอง ชมุชนทกุฝาย สอดคลองกบัแนวคดิของอไุรวรรณ ฉตัรสภุางค 

(2551: 20) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึง กระบวนการ

เรียนรูที่ผูสอนไดจัดหรือดำเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 
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ความสามารถทางปญญา โดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การคิดคน สรางและสรุปขอความรู 

ดวยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ดวยวิธีการ กระบวนการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  

รวมถึงสามารถทำงานรวมกับผูอื่นและนำความรูไปใชประโยชนได และสอดคลองกับโสภา  

วงษนาคเพ็ชร (2553: 137) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธกับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับ 

ผูเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี

ความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน เน่ืองมาจากผูบริหารมีสวนการกำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินกิจการภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ น่ันคือ การบริหารวิชาการของ 

ผูบริหารยอมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน

วิชาการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด ดังน้ัน หากการบริหารวิชาการอยูใน

ระดับที่มาก จะทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีสูงดวย ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสำคัญสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเฉพาะ 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธและไดรับประโยชนโดยตรง สงผล 

ใหผูเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

  3.2 นวัตกรรมการบริหารดานภาวะผูนำสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากภาวะผูนำ หมายถึง พฤติกรรม 

ทีผ่ลักดันใหเกิดพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคลากรหรือกลุมคนในสถานการณใดสถานการณหน่ึง 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจท่ีตั้งไวจากความหมาย

ดังกลาวจะเห็นวา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับนวัตกรรมดานนโยบาย 

การศึกษา ในการที่จะสงเสริมสนับสนุนหรือแกปญหาทางการศึกษาและมีแนวทางใหองคกรได
ปฏิบัติ ลักษณะขององคกรท่ีมีการสรางนวัตกรรมน้ันผูบริหารจะตองมีภาวะผูนำท่ีแสดงออกถึง 
การสนับสนุนใหครูสรางผลงานและนวัตกรรมในการทำงาน สงเสริมใหครูปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว มีความสามารถเปนท่ียอมรับของครูและบุคลากร มีความสามารถ

กระตุนใหครูเกิดพฤติกรรมหรือการแสดงออกใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

มีความสามารถจูงใจใหครูปฏิบัติตามคำสั่งดวยความเต็มใจ การมี วิสัยทัศนที่กวางไกล  

มีการวิเคราะหงานอยางเปนระบบมีความยุติธรรม และเปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนรวมใน 
การวางแผนสอดคลองกับแนวคิดของสัมมา รธนิธย (2553: 249) กลาววา ภาวะผูนำ หมายถึง  

การใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตำแหนง จูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ปฏิบัติตามความคิดเห็น
ความตองการของตนเองดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือเพ่ือจะนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของกลุมตามท่ีกำหนดไว ภาวะผูนำเปนความสามารถในการชักจูงหรือโนมนาวผูอ่ืนใหคนหาหนทาง

ที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดใหอยางกระตือรือรน และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขา 
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เปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลวกระตุนใหดำเนินไปสูเปาหมาย สอดคลองกับผลงานวิจัยของสราวุฒิ  

บุญยืน (2550: 170) ไดศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร พบวา ภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในฝน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร อยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร ที่มี

สถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในฝนแตกตางกัน ดังน้ันจะเห็นวาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ทั้งน้ี เพราะผูบริหารสถานศึกษามีสวนเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา 

ในทุกมิติ ผูนำตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลใหบุคคลอื่น ๆ ทำงานตามท่ีตองการ 

จนประสบผลสำเร็จ บรรลุตามแนวทางท่ีกำหนดไวอยางเหมาะสมและสัมฤทธิผล และจะตอง 

คาดการณถึงแนวโนมสถานการณในอนาคต เพ่ือเตรียมพรอมสนองตอบนโยบายและสภาวการณ 

ที่แปรเปล่ียนตลอดเวลาไดอยางทันเหตุการณ เพ่ือนำมาปรับปรุงนโยบายท่ีจะนำมาใชในการบริหาร

สถานศึกษาในสภาวการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม และสรางความพึงพอใจแกบุคลากรทุกฝาย

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 สำหรับผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การพัฒนานวัตกรรมการกระจายอำนาจโดยใชโรงเรียน 

เปนฐาน การวางแผน การจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสงผลตอประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา  

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหารดานการพัฒนานวัตกรรมมีคาเฉล่ีย 

ต่ำกวาคาเฉล่ียของนวัตกรรมการบริหารในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยผูบริหารและครูควรรวมกันนำนวัตกรรมท่ีใช 

ในการแกปญหาเผยแพรสูสาธารณชน และวางแนวทางและนำนวัตกรรมไปทดลองใช 

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉล่ียต่ำ
กวาคาเฉล่ียของนวัตกรรมการบริหารในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ควรสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูบริหารและครูควรรวมกันกำหนดนโยบาย 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และนำสารสนเทศมาใชในการกำหนดนโยบาย

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

  1.3  จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนมีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหาร 
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สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ใหเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร โดยมีกระบวนการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีคะแนนสอบ

ปลายปอยูในระดับสูงและไดรับรางวัลทางวิชาการจำนวนมากข้ึน 

  1.4  จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความพึงพอใจในงานของครู 

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉลี่ยของประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม ดังน้ัน สถานศึกษาและ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมประสิทธิผลดานความพึงพอใจในงานของครู โดยมีกระบวนการ

สงเสริมใหผูบริหารและครูมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารงานของสถานศึกษาและรวมกัน

ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีคุณคาตอการพัฒนา 

สถานศึกษารวมกัน 

  1.5 จากผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมการบริหาร ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และภาวะผูนำสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร 

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ และภาวะผูนำของผูบริหารผูบริหาร และครูควรรวมกันกำหนดแนวทางในการปลูกฝง

คุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผูเรียนในการดำรงอยูในสังคม และ 

ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูสรางผลงานและนวัตกรรมในการทำงานเพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา 

มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสถานศึกษาท่ีใชนวัตกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

  2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการใชนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  2.3  ควรศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการใชนวัตกรรม 
การบริหารสถานศึกษา  

 

สรุป 
 นวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 

ทุกดานประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน นวัตกรรมการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเรียงตาม

ลำดับการพยากรณจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และ 2) ภาวะผูนำ เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยนี้พบวา 

นวัตกรรมการบริหาร ซึ่งไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและภาวะผูนำ 
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สามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ไดรอยละ 77.60 
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