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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด (4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษาจากตัวแปรด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน . 
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. ต าบล จ านวน  
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158 คน ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  และเทคนิคการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรการส่งเสริมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน / ผู้รับบริการและการบริหารการศึกษาคุณภาพการจัด 
การศึกษา / การให้บริการ 
  3. ความสัมพันธ์ ร ะหว่ างปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อประสิทธิ ผลของการบริหาร 
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4. สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาจากตัวแปรด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. ต าบล ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

ดิบ ได้แก่ Y
^
 = 14.051 + 1.736(X3) + .203(X1)  

 
  
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
                ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            344            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the factors affecting 
Effectiveness of School Management under jurisdiction of The Office of The Non-
Formal and Informal Education, Roi-et Province, 2) to study the Effectiveness of 
School Management under jurisdiction of The Office of The Non-Formal and 
Informal Education, Roi-et Province, 3) to study the relationship between factors 
affecting Effectiveness of School Management under jurisdiction of The Office of 
The Non-Formal and Informal Education, Roi-et Province, and 4) to construct the 
predictive equation of Effectiveness of School Management from variables in 
Transformational Leadership, Learning Organization, Environment facilitating the 
Learning based on opinion of school administrators and teachers in Non-Formal 
Education, under jurisdiction of Office of The Non-Formal and Informal Education, 
Roi-et Province. The samples of this study were 158 school administrators and 
teachers of Non-Formal Education in Sub-district, under jurisdiction of Office of The 
Non-Formal and Informal Education, Roi-et Province. They were selected by 
Stratified Random Sampling. The research instrument using for data collection, was 
the Questionnaire as Rating Scale. The statistic using for data analysis consisted of 
the Stepwise Technique for selecting the variables.  
 The research findings found that:  
  1. The factors affecting Effectiveness of School Management under  
jurisdiction of Office of Non-Formal Education and Informal Education, Roi-et 
Province, found that it was in “the Highest” level, ranking in order from to low as 
follows: the Factor of Learning Organization, the Factor of Environment facilitating 
Learning, and the Factor of Transformational Leadership.  
  2. The Effectiveness of School Management under jurisdiction of Office of 

The Non-Formal Education and Informal Education, Roi-et Province, found that it 

was in “The Highest” level, ranking in order from high to low as follows: the Identity 

of School, the Measure enhancing the Educational Quality Assurance, the Students’ 

Quality and the Service Receivers, the Educational Administration, the Educational 

Quality Management, and the Service Providing.  
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  3. The Relationship between Factors affecting Effectiveness of School  
Management, and the Effectiveness of School Management, under jurisdiction of 
Office of The Non-Formal Education and Informal Education, Roi-et Province, found 
that there was positive significant relationship between Factor and Effectiveness of 
Management at .05 level. 
  4. The Predictive Equation of Effectiveness in School Management from 

variables : the Learning Organization, the Environment facilitating the Learning 

based on opinion of school administrators and teachers of Non-Formal Education in 

Sub-district, under jurisdiction of Office of The Non-Formal Education and Informal 

Education, Roi-et Province, the Predictive Equation was constructed in Raw Score :  

  Y
^
 = 14.051 + 1.736(X3) + .203(X1).   

 
Keywords : Effectiveness of School Management, Non-Formal Education, Informal  
                  Education 
 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วยมาตรา 25 
มาตรา การศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัด
การศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชนและให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
ทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้ งสาม
รูปแบบเพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษา

และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะรองรับดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางและ เป้ าหมาย
ดังกล่าว สมควรให้มีกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการ
บริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้
ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนา
ก า ลั ง ค น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ ห้
เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงจ าเป็นจะต้องมี
พระราชบัญญัติกฎหมายส าหรับให้
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. และ
ภาคีเครือข่ายด าเนินการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับประชาชนให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาและ
บุ ค ล ากรที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งตลอดจนภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศั ยให้สนอง
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (หน่วยศึกษานิเทศก์. 2553 : 1-
9)  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกั นคุณภาพการศึ กษา 
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษา เพื่ อพัฒนาคุณภาพแล ะ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก การ
บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่จะท าให้กลไกของสถานศึกษา
ขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ส าเร็จ
อย่างดีมีประสิทธิภาพ และในการบริหาร
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางการบริหาร
ต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา โดยเน้นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ซึ่ ง เป็ นกระบวนการบริหาร จัดการ
การศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาเพื่อ
สร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาว่า การด าเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณภาพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ก าหนด (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. .2552 : 80)  
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในส านักงานการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มี
การศึกษาผลการบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อจะได้ทราบ
ถึงประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
และน าผลการวิจัยไปน าเสนอต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ านอก ร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
ก า รบ ริ ห า ร ส ถ านศึ ก ษ า  ใ น สั ง กั ด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
 4.  เพื่ อสร้ า งสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา

จ า ก ตั ว แ ป ร ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู กศน. ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  ระยะที่ 1 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
(ผู้รักษาราชการแทน) ครู กศน. ต าบล ใน
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 291 คน จากการเปิด
ตาราง Krejcie  & Morgan ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างมี ดังนี้  
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จัย
ครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) จ านวน 158 คน 
    
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่ อ ง มือที่ ใ ช้ ในการวิ จัย เป็ น  
2 ประเภท ได้แก่ แบบส ารวจรายการ 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้ 
  1. แบบสอบถาม 
   1.1 แบบส ารวจรายการ 
(Check List) เป็นแบบสอบถามที่ให้
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ผู้ตอบเลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่งจาก
สองหรือหลาย ๆ ค าตอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ตอน จ านวน 73 ข้อ ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ = .981 ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 ตอนที่  2 เป็นค าถามเกี่ ยวกับ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 เป็นส่วนที่
เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษา 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) และเทคนิคการ
คัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression)  
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  2. การหาคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงตัวแปร
ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation : S.D.)  
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การท านาย ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
 4. การหาค่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) และ
เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression)  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาตา
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู กศน . 
ต าบล  
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ 
           บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู กศน .ต าบล ในสังกัด 
           ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
           โดยรวม 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษา 
X  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.42 
4.65 
4.51 

0.95 
0.50 
0.54 

3 
1 
2 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.66  มากที่สุด 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยโดยรวม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิด เห็นของ
ผู้บริหารและครู กศน.ต าบล พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.53) โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 
ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (X  = 4.65) 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
( X  = 4.51) ปัจจัยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (X  = 4.42) 
 2. ผลการวิ เคราะห์ระดับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ 
กศน. ต าบล ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ระดับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
           นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้าน 
  

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา X  S.D. อันดับ ระดับ 
1. คุณภาพผู้เรียน / ผู้รับบริการ 
2. คุณภาพการจัดการศึกษา / การให้บริการ 
3. การบริหารการศึกษา 
4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
6. มาตรการส่งเสริม 

4.59 
4.57 
4.59 
4.61 
4.70 
4.64 

0.53 
0.52 
0.53 
0.49 
0.48 
0.51 

4 
5 
4 
3 
1 
2 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.62 0.52  มากที่สุด 
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 จากตาราง 2 พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน.ต าบล พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยดังนี้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

(X  = 4.70) มาตรการส่งเสริม ( X  = 
4.64) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(X  = 4.61) คุณภาพผู้เรียน / ผู้รับบริการ 
และการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (X  = 4.59) และคุณภาพการจัด
การศึกษา / การให้บริการ (X  = 4.57) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกับ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
ดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์และค่าสัมประสิทธิ์ 
           สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y 
X1 
X2 
X3 

1.00 
.269* 
.728* 

 
1.00 
.321* 

 
 

1.00 

       

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 
Y5 
Y6 

.689* 

.685* 

.684* 

.579* 

.651* 

.557* 

.241* 

.211* 

.198* 

.220* 

.190* 

.259* 

.846* 

.733* 

.605* 

.725* 

.577* 

.728* 

1.00 
.906* 
.873* 
.692* 
.861* 
.577* 

 
1.00 
.837* 
.602* 
.821* 
.695* 

 
 

1.00 
.820* 
.877* 
.694* 

 
 
 

1.00 
.810* 
.661* 

 
 
 
 

1.00 
.833* 

 
 
 
 
 

1.00 

 

Y .720* .239* .831* .960* .948* .938* .781* .932* .792* 1.00 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า สัมประสิทธิ์
สหสั มพั นธ์ ภ าย ในร ะหว่ า งตั ว แปร
พยากรณ์แต่ละด้านมีค่าระหว่าง 0.269 – 
0.728 ซึ่ ง มีความสั มพั นธ์ กั นอย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านที่
มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ด้านภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) กับด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) มี
ค่าเท่ากับ .728 และด้านท่ีมีความสัมพันธ์
กั น ต่ า สุ ด  คื อ  ด้ า นภ าว ะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ ยนแปลง (X1)  กับ ด้านองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ (X2) มีค่าเท่ากับ .269 
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และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างตัวแปรเกณฑ์แต่ละด้ านมีค่า
ระหว่าง 0.602 – 0.906 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05 โ ด ย ด้ า น ที่ มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน (Y1) และด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริหาร (Y2) มีค่า
เท่ากับ .906 และด้านที่มีความสัมพันธ์
กันต่ าสุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน (Y1) 
กับด้านมาตรการส่งเสริม (Y6) มีค่า
เท่ากับ .577 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัว
แปรเกณฑ์ พบว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศึกษาในส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ านอก ร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้ (X3) มี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด มีค่า
เท่ากับ .831 
 4. ผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังตาราง 4 

 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
            ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ในส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
            การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

Model ตัวแปรพยากรณ์ R R2 S.E.est ร้อยละการพยากรณ์ 
1 
2 

(X3) 
(X3) (X1) 

.831 

.848 
.691 
.719 

5.21348 
4.98612 

69.10 
71.90 

 จากตาราง 4 พบว่า ในขั้น Model 
1 ตัวแปรพยากรณ์ด้านสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) มีค่าอ านาจในการ
พย า ก รณ์  (R2)  เ ท่ า กั บ  . 6 9 1  ค่ า
ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ 5.21348 ในขั้น Model 
2 ได้เพิ่มตัวแปรพยากรณ์ด้านภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลง (X1) ท าให้มีค่าอ านาจ
การพยากรณ์เท่ากับ .719 เพิ่มขึ้น .028 
และค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.98612 ลดลง . 22736 นั้นคือ
ตัวแปรพยากรณ์ทั้งสองสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 
0.848 และก าลังสองของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.719 แสดงว่า
ปัจจัยท้ังสองร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาในส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 
71.90 5) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่
ส่ งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาในส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังตาราง 5 

 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผล 
           ต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
           การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
Model ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b  t p 

1 
 
2 

ค่าคงที่(constant) 
ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) 
ค่าคงที่ (constant) 
ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) 
ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) 

16.146 
2.210 
14.051 
1.736 
.230 

4.820 
.118 
4.640 
.165 
.058 

 
.831 

 
.653 
.254 

3.350 
18.672 
3.028 

10.523** 
3.944** 

.001 

.000 

.003 

.000 

.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3) 
และด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาใน
ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งส่งผลทางบวกทั้ง 2 ด้าน โดยด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X3)มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาในส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

ร้อยเอ็ดมากกว่า และสามารถสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
      Ŷ 14.051 + 1.736X3 + .230X1 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน 

YẐ .653X3 + .254ZX1 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และน า
ค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ 
ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X1) 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(X3) สามารถท านายประสิทธิผลของการ
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บริ ห า ร สถ านศึ ก ษ า  (Y)  ใ นสั ง กั ด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ร้อยละ 
71.90 ส่วนปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(X2) ถูกคัดออกจากสมการเนื่องจาก
ทดสอบความสัมพันธ์แล้วไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ นั่นแสดงให้เห็นว่าผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า “มี
น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยอย่างน้อย
หนึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
ก า รบ ริ ห า ร ส ถ านศึ ก ษ า  ใ น สั ง กั ด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านัก
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ านอก ร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและครู กศน. มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง  
 2. ประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความ
คิ ด เห็ นของผู้ บ ริ ห า รแล ะครู  กศน .  

ผลการศึกษาพบว่ามีระดับประสิทธิผลอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผล
ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอ านาจ
การบริหารให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งตามขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนใน
ฐานะที่ เป็นนิติบุคคลจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ห รื อ
บริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารบุคคลและบริหารทั่ วไป ให้ มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) ที่ยึดหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็น
เครื่องมือในการท าวิสัยทัศน์และนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ . 
2546 : 75) อีกทั้งการประเมินระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
กระบวนการส าคัญกิ จกร รมหนึ่ ง ที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
การบริหารสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษา
ต่ า ง มุ่ ง ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิผลในการบริหารและการจัด
กา รศึ กษ า ให้ เ ป็ น ไปต ามหลั ก ก า ร
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ 
กติกาตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง
กับการวิจัยของ ปิติพงษ์ วรรณรี (2551 : 
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153-154) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 
โ ร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
ก ารศึ กษาสกลนคร เขต  1 มี ระดั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ดังนี้  ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร 
สถานศึกษากับประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า
ปัจ จัยภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เ รี ยนรู้ มี ค ว ามสั มพั นธ์ ท างบว กกั บ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
อยู่ ใ น ร ะดั บม ากที่ สุ ด  เ ป็ น ไปต าม
สมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ านอก ร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันจะต้องเป็นผู้ที่ มีความเป็นนัก
บ ริ ห า ร มื อ อ าชี พ  มี ภ า ว ะผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และมีความมุ่งม่ันที่จะน า
สถานศึกษาไปสู่ วิ สั ยทัศน์ที่ ก าหนด 
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ และบุคลากรค านึงถึงคุณภาพองค์
รวมทั้งระบบในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็น
ความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพราะบรรยากาศที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันทนา บุรีจันทร์ (2551 : 83) ได้
ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ผลการวิเคราะห์การสร้างสมการ
พยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            355            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

การบริหารสถานศึกษา โดยเลือกรูปแบบ
การคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า 
มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  ที่ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาได้ร้อยละ 71.90 ส่วนปัจจัย
ภาวะองค์การแห่งการเรียนรู้ (X2) ถูกคัด
ออกจ ากสมกา ร เนื่ อ ง จ ากทดสอบ
ความสัมพันธ์แล้วไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า มี
น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยอย่างน้อย
หนึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ านอก ร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
สอดคล้องกับการวิ จัยของ นงลักษณ์ 
เรือนทอง (2550 : 162) ได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบคือ 1) การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  2) ผู้บริหารและครูเป็นมือ
อาชีพ 3) การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบได้และความน่าเชื่ อถือ  4) 
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  5) 
การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มี
วัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง 
เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 การวิจัยครั้งนี้สถานศึกษา
ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ จัด
การศึกษา โดยเฉพาะการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการ
จัดท าโครงการที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคลากรในสถานศึกษา 
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้
มากขึ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
  1.2 ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย าศั ย  จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด  ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และควรมี
โครงการที่ส่งเสริมยกย่องให้รางวัลเชิดชู
เกียรติแก่ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูงและ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจและกระตุ้นผู้บริหารให้เกิดความ
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ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและสถานศึกษาต่อไป 
 2 .  ข้ อ เ สนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปร
อิ ส ร ะ อื่ น  ๆ  ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
เช่น ปัจจัยความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน และปัจจัยการประกันคุณภาพ 
เป็นต้น 
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