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บทคัดย่อ  
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 3) สรา้งสมการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
จ านวน 180 คน ประกอบด้วย ผูจ้ัดการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      
ครูและบุคลากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน     
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคณู           
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบว่า 
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
ยโสธรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  3. ปัจจัยด้านสารสนเทศ (x5) ด้านแผนกลยุทธ ์
(x4) ด้านครูและบุคลากร (x2) และด้านการจูงใจ (x7)                    
มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 
โดยมีปจัจัยด้านสารสนเทศ เป็นปจัจัยที่พยากรณ์ได้ดีที่สดุ
และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี ้
 
 
 

สมการคะแนนดิบ 
          Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
      Z = .229+ .208+ .184+ .158 

 

ABSTRACT 
   The purposes of this research were  
1) to study factors affecting efficiency of private 
schools administration under basic education in 
Yasothon province;  2) to investigate the efficiency 
of private schools’ administration under basic 
education in Yasothon province; under basic 
education in Yasothon province 3) to create 
prediction equation of the efficiency of private 
schools’ administration under  basic education in 
Yasothon province.  The sample of this study 
consisted of 180 people including school 
managers, school directors, vice- school directors, 
teachers and personals.  The research instrument 
was five- point rating scale questionnaire.  
Percentage, means, standard deviation, correlation 
and multiple regression were utilized for data 
analysis.  The research findings were as follows :  
   1.  The factors affecting the efficiency of 
private schools’ administration under basic education 
level in Yasothon province in overall was at a high 
level.  
 2.  The efficiency of private schools’ 
administration under basic education in Yasothon 
province in overall was at a high level. 
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  3.  There was a correlation among factors 
concerning information technology, strategic plan, 
teachers and personnel, and motivation with the 
efficiency of private schools’ administration under basic 
education in Yasothon province at a statistical 
significance level of .01.  These factors could predict 
the efficiency of private schools’ administration under 
basic education level in Yasothon province at 35.80%. 
It revealed that the factor concerning information 
technology was at the highest level.  The equation 
were as follows:   
  Equation of raw score 
          Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 

   Equation of standard score 
   Z = .229+ .208+ .184+ .158 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าใหม้นุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และด าเนินชีวิตได้อยา่งสันตสิุขและ
พัฒนาประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความก้าวหน้า  
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระแสโลกาภิวัตน์ท าใหเ้กิด   
ความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วไมม่ีที่สิ้นสดุท าให้ผู้คนเรียนรู้
มากขึน้ช่วยท าให้คนเป็นคนท่ีมีคณุภาพ การศึกษาจึงเป็น
เรื่องที่ได้รบัการยอมรับและให้ความส าคญัในฐานะ         
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม   
ได้อย่างปกตสิุข การศึกษาเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางค่านยิมเจตคติ และวัฒนธรรมในสังคมทุกระดับ
ซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมทีเ่กิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอย่าง
ทางด้านการศึกษา ได้ถูกด าเนินการโดยสถาบันและองค์กร
ต่าง ๆ โดยแนวทางและยุทธวิธีที่แตกต่างกันหรืออาจกล่าว 
ได้ว่าบรรดากจิกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะช่วยให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเกดิจาก 
การบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการ ครูอาจารย์ นักเรียน วัสดุอุปกรณ์  ต าราเรียน 
และอาคารสถานท่ี ตลอดจนเทคโนโลยตี่าง ๆ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพโดยมผีลผลติ คือ นักเรียนให้มีคณุภาพ
สูงสุด (สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง.  2551 : 1) 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้มนีโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไปจากบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบัน 
ทางสังคมที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าท่ีสร้าง และพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงต้องเผชิญกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทาย
ต่อการบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงาน
บริหารคนตลอดจนการบริหารการเปลีย่นแปลงอย่างมีศลิป์ 
เพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในที่สดุ (สัมฤทธิ์  กางเพ็ง.  2551 : 2) และ 
จากการประกาศใช้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ส่งผลให้สถานศึกษาทุกระดับ
ด าเนนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยมีความมุ่งหมาย
ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ ์
ซึ่งการจัดการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 นั้นจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจดัการ
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคณุภาพการศึกษา โดยการ
บริหารจดัการจะต้องครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสดุในการบรหิารสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการมสี่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโดยผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูผูส้อน
เข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อความมีประสิทธิผลของการบรหิารจัดการซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555–2559 ที่ให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาคนสูส่ังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมสีติปญัญา 
ทีร่อบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียร
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มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ.  2555 : 23) 
 ด้วยเหตผุลดังกล่าวเบื้องต้นรัฐจึงเปิดโอกาส 
ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในการลงทุนจัดการดา้นการศึกษา 
ในระดับเอกชนท่ีมีศักยภาพ การศกึษาจึงเป็นเรื่องที่ไดร้ับ 
การยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง   ที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งปกติสุข                
เอกชนสามารถจดัการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท 
โดยรัฐจะค านึงถึงการจดัการศึกษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของเอกชน โดยรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ควบคุมการจดัการศึกษาของเอกชนจนเกินความจ าเป็น 
แต่เอกชนต้องจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพได้มาตรฐานโดยที่ 
รัฐจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
เอกชน (รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ.  2554 : 206) การจัดการ
ศึกษาเอกชนจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ได้ช่วยเสริมในส่วนท่ีภาครัฐด าเนนิการไม่ทั่วถึงช่วยสร้าง
ความหลากหลายในการจัดการศึกษาด้านรูปแบบและวิธ ี
การจัดการศึกษาท าให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่าง ๆ                 
ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็มการเรยีนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
ดังนั้นการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน   
จึงเป็นสิ่งส าคญัของการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง                
เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกเนื่องจากการพัฒนา
สถาบันการศึกษานับว่า มีความสมัพันธ์โดยตรงกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะถ้าสถาบัน 
การศึกษามีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานย่อมส่งผลให้
ผลผลติของสถาบันการศึกษามีคณุภาพตามไปด้วย 
 ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยได้มีความพยายาม 
ในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีประจ า
ต าบล โครงการโรงเรยีนต้นแบบ โครงการโรงเรียนดีเด่น
รางวัลพระราชทาน เป็นต้น สถานศึกษาคุณภาพดังกล่าว 
มุ่งให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อน าไปสู่ความมีคณุภาพของการจัดการศึกษาดังเช่น   
ช่วงโชติ  พันธุเวช (2552 : 56) ท่ีกล่าวว่าการจดัการศึกษา
ที่มีคุณภาพน้ันเป็นการให้ความส าคัญต่อกระบวนการ 
จัดการศึกษาโดยเน้นบูรณาการใน 7 ด้าน ประกอบด้วย       
การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์     
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวดัการวิเคราะห์การจัดการ

ความรู้การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และ
ผลลัพธ์ กระบวนการทั้ง 7 ต้องบูรณาการและผสมผสาน 
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และท าให้เกิดการเชื่อมโยง 
ทุกกระบวนการเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
โดยใน 7 ด้าน ที่กล่าวมาจะต้องมกี ากับติดตามผลซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานรางวัลคณุภาพแห่งชาติ 2557 
Thailand Quality Award : (TQA) ที่ให้ความส าคญั 
ต่อกระบวนการเพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
ในภาพรวม 7 ด้าน ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์ และ 
การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้น 
การปฏิบัติการผลลัพธ์เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ หลักการแนวคิดเหล่านี้จะท าให ้
การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ความคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสร้างเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานและการให้ข้อมลูย้อนกลับ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดยโสธร ในรอบสาม พ.ศ. 2554–2558  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
และมีบางสถานศึกษาระดับคณุภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
โดยได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนการประเมินและผล 
การประเมินตัวบ่งช้ี การส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทีส่อดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2558 : ออนไลน์) 
 ด้วยความส าคัญของการจดัการศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคณุภาพการศึกษาของไทย 
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงสนใจที่จะวิจัย    
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ซึ่งจะท าให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร 
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพจริงและน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
 



วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
 3.  เพื่อสร้างสมการพยากรณป์ระสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธรจ านวน 298 คน  
จากสถานศึกษา 18 สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้จัดการ
สถานศึกษา 18 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 18 คน  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 24 คน ครูและบคุลากร  
238 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร.  
2557 : 7)  
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จดัการสถานศกึษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดยโสธรจ านวน180 คน โดยผู้วิจยัได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางส าเร็จรปูของ Krejcie & 
Morgan (1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนจ านวน 
180 คน ผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจงส าหรับ ผู้จัดการ
สถานศึกษา 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน จ านวน 18 สถานศึกษา รวม 54 คน ส่วนครู
และบุคลากรผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน
ตามอ าเภอได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 126 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 180 คน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห ์
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร เพื่อตดิต่อประสานและ 
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิัย 

  2.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ และเก็บแบบสอบถามคนืด้วยตัวเองภายใน 7 วัน 
โดยโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปขอรับแบบสอบถาม 
  2.3  แบบสอบถามทีไ่ด้รบักลับมาน ามาตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
180 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม
ครบทุกข้อ ผู้วิจัยน ามาลงรหสัและบันทึกข้อมูลน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู น าเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมกับอธิบายซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้
  3.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยหาคา่ความถี่และร้อยละ  
  3.2  วิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ในจังหวัดยโสธร จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ใช้สถิติ     
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน าเสนอในรูปของตารางประกอบ 
การบรรยาย 
  3.3  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร
จากแบบสอบถามในตอนที่ 3 ใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
  3.4  ทดสอบสมมติฐานปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี ้
 1. ผลการศกึษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธรสรุปผลการวิจยัดงันี้ 
  1.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ด้านกระบวนการ
บริหาร รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า ด้านครูและบุคลากร 
ตามล าดับ ด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุดคอืด้านการจูงใจ 
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   1.1.1  ปัจจัยด้านกระบวนการบรหิาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจดัท ารายงานผล 
การด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สถานศึกษามีการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการวางแผน  
   1.1.2  ปัจจัยด้านครูและบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูและบุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรให้กับนักเรียน ให้มีทักษะ และความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รองลงมา คือ ครูและบุคลากร
มีการพัฒนาทัศนคติใหม้ีความพรอ้มด้านวิชาการต่อการท า
หน้าท่ีการสอน ครูและบคุลากรมกีารปฏิบัตหิน้าท่ีการสอน
ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน ครูและบุคลากรม ี
การพัฒนาการท างานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือ  
ครูและบุคลากรจัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุของสถานศึกษา 
   1.1.3  ปจัจยัดา้นดา้นบรรยากาศสถานศึกษา
ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยรวม
อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
การปฏิบัติคา่เฉลี่ยสูงสดุ คือ สถานศกึษาจัดกจิกรรมทีส่นับสนุน
การท างานของครูและบุคลากรและสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
รองลงมาคือ สถานศึกษาจดัวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานตามล าดบั ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้งานส าเร็จ และสถานศึกษาจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
   1.1.4  ปัจจัยด้านแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจดัท าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ท่ีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ

สถานศึกษามีกระบวนการประเมนิติดตามแผนกลยุทธ์ 
อย่างเป็นระบบตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือ
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการวางแผนกลยุทธ์ 
   1.1.5  ปัจจัยด้านสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีสารสนเทศที่สะดวกง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชนร์องลงมา คือ สถานศึกษามีการน าสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการตดัสนิใจสถานศึกษามกีารตรวจสอบ
สารสนเทศท่ีได้มาให้มคีวามถูกต้องและสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษามี 
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   1.1.6  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศและติดตาม
ผลการท างานของครูและบคุลากรรองลงมาคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน 
และผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุ้นหรือช้ีน าครู 
และบุคลากรให้แสดงพฤติกรรมทีต่นเองต้องการ และ
ผู้บริหารมีการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
และผู้บริหารมกีระบวนการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสดุ คือ ผู้บริหาร 
มีความสามารถในการชักจูงให้ครแูละบุคลากรคล้อยตามได ้
   1.1.7  ปัจจัยด้านการจูงใจที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง
สวัสดิการครูและบุคลากร รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรกระตือรือร้นในการใช้พลังความรู้ความสามารถ
ที่จะท าให้งานไปสู่จดุหมายที่ก าหนดและสถานศึกษามีการให้
รางวลัเมื่อครูและบคุลากรมกีารด าเนินงานที่ประสบความส าเรจ็ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลีย่ ต่ าสุดคือ สถานศึกษามีเกณฑ์
การให้รางวัลที่ชัดเจน 
  1.2  ประสิทธิภาพการบรหิารสถานศึกษา
เอกชนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงาน



ทั่วไป ตามล าดับ ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ดา้นการบริหาร 
งานบุคลากร 
   1.2.1  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพือ่ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั รองลงมา คือ 
สถานศึกษาส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดสถานศึกษาจดัให้ม ี
การนิเทศตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
และสถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเ้รียนตามล าดับ 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการเรียนรู ้
   1.2.2  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ
สถานศึกษามีการก ากับตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ
รองลงมา คือ สถานศึกษามรีะบบการบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพย์ที่ดีและสามารถตรวจสอบได้สถานศึกษา 
ได้จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสถานศึกษามีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยส์ินทรัพย์
ของสถานศึกษาตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ
สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสถานศึกษามีการจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.2.3  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
เอกชน ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ
สถานศึกษามีการสรรหาบุคคลเข้าท างานให้เหมาะกับภาระงาน 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และสถานศึกษามีการวเิคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน
ให้เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ สถานศึกษามีการพิจารณาค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน 
   1.2.4  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน การบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ 
สถานศกึษาจัดระบบบริหารอาคารสถานท่ี และ

สภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม และเอื้อประโยชนต์่อ
นักเรียนและชุมชน รองลงมา คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศท่ีทันสมัย และสถานศึกษาจดัท า
ข้อมูลนักเรียนและระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพตามล าดับ 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการจดัระบบ
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยดงันี้ 
  2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ ์
ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า             
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตวัแปรพยากรณ์มีค่า 
อยู่ระหว่าง .254 ถึง .664 ซึ่งมีค่านัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 21 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสมัพันธ์กันสูงสดุ 
คือ ด้านบรรยากาศสถานศึกษา (X3) กับด้านแผนกลยุทธ์ 
(X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .664 และตัวแปร
ที่มีค่าความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านครูและบุคลากร (X2 ) 
กับด้านการจูงใจ (X7) ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ 
.254  
  2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์กับประสิทธิภาพการบรหิารสถานศึกษาเอกชน 
มีความสมัพันธ์ทางบวกที่ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
.01 จ านวน 7 คู่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  
ด้านสารสนเทศ (X5) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
.516 ด้านแผนกลยุทธ์ (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ .481 ด้านบรรยากาศสถานศึกษา (X3) สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์เท่ากับ .450 ด้านครูและบุคลากร (X2 ) 
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .438 ด้านภาวะผู้น า (X6) 
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .373 ด้านการจูงใจ (X7) 
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .372 และด้านกระบวนการ
บริหาร (X1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .344 ตามล าดับ 
  2.3  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน จึงได้วิเคราะห์ถดถอยพหุคณู
เพื่อท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ได้แก่  
ด้านสารสนเทศด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร  
และด้านการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์พหุคณู (R) 
เท่ากับ .598 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนไดร้้อยละ 35.80 (R2= .358)  
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 สามารถเขียน 
เป็นสมการถดถอยได้ดังนี ้
 

 สมการคะแนนดิบ 
 Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158  
 

 3.  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta Weight) 
มากที่สุดคือ ด้านสารสนเทศ (.171) รองลงมา คือ ด้านครู
และบุคลากร (.142) ด้านแผนกลยุทธ์ (.145) และ 
ด้านการจูงใจ (.097) ตามล าดับ ดงันั้นในการวิจัยครั้งนี้  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยด้านสารสนเทศ ด้านคร ู
และบุคลากร ดา้นแผนกลยุทธ์ และด้านการจูงใจเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบรหิารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็น
ส าคัญและเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
ยโสธร อภิปรายผลดังนี ้
  1.1 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษาเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งต้องด าเนินการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการบริหารอย่างชัดเจนจึงจะ
สามารถบริหารสถานศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2551 : 23) 
ทีก่ล่าววา่ กระบวนการบริหารเปน็หวัใจที่ส าคญัของการบรหิาร 
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร 
ไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิราภรณ์  ช่วยบ ารุง (2556 : 81) ที่ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์  
เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์

กันในระดับสูงแสดงว่าปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร 
เป็นตัวแปรทีส่่งผลต่อต่อคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 
91-92) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ 
ความเป็นเลิศในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในจังหวัดสมุทรปราการและผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ด้านการจดั 
การกระบวนการผู้บริหารให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าการจัดการกระบวนการเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ 
ปัจจัยด้านการจูงใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชน 
มีกระบวนการบริหารที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบมุ่งเน้นท่ีผลผลิตของสถานศึกษาเป็นหลัก ตลอดจน
ไม่ได้ให้ความอิสระในการปฏิบัติงานที่มากพอและสถานศึกษา
ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญ ในการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากนัก เนื่องจากสถานศึกษา 
เอกชน มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิข์องผู้เรยีน เพื่อใหผู้้ปกครอง
มีความเช่ือมั่นและมั่นใจในการส่งนักเรียนเข้าศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชน แต่เนื่องจากปัจจัยด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ีมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจูงใจ 
เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพน้ัน การจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้ครูและบคุลากรท างานได้เตม็ศักยภาพ  
สอดคล้องกับ ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 112) ที่กล่าวว่า 
การจูงใจเป็นปัจจัยทีส่ าคญัที่จะท าให้การปฏิบตัิงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับ จอมพงศ์  มงคลวนิช  
(2555 : 217) ที่กล่าวว่าการจูงใจเป็นแรงผลักดันให้แสดง 
พฤติกรรมส่งเสริมให้การท างานส าเร็จที่และก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมให้ตรงกับทศิทางเพื่อบรรลุเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร  เส้งเอียด (2550 : 228- 
231) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การจูงใจ
เป็นตัวแปรที่บ่งช้ีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร อภิปรายผลดังนี ้



  2.1  จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งต้องบริหารงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
และยังต้องบริหารงบประมาณใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 66) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร 
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยการบริหารจัดการ เพราะ
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรม และงบประมาณยังช่วยให้เกิดมาตรฐาน
เชิงปริมาณในการควบคุม และใช้ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริง
และสอดคล้องกับ ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 286) ที่กล่าวว่า
การบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสคล่องตัวตรวจสอบได้ 
จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ด้านทีม่ีค่าเฉลีย่ต่ าสุด คือ  
ด้านการบริหารงานบุคลากร ทั้งนีอ้าจเนื่องจากสถานศึกษา
เอกชนมีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัวและรวดเร็วใน 
การตัดสินใจ โดยผู้บริหารสถานศกึษา และด าเนินการ 
ในเชิงธุรกิจไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศึกษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนนั้น ผู้บริหารต้องค านึงถึงความส าเร็จ และความอยู่รอด
ของกิจการท าให้ไม่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่มากพอ แต่เนื่องจากการบริหารงานบุคลากร 
เป็นเรื่องที่มีความส าคญัและเป็นปจัจัยที่จะช่วยส่งเสรมิ
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคลากร เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากร
ด้านบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมทิ (Smith.  1982 : 65)             
ที่กล่าวว่าปัจจัยดา้นบุคลากรมีความส าคญัช่วยเพิ่ม       
ระดับประสิทธิภาพขององค์กร และสอดคล้องกับ จันทรานี  
สงวนนาม (2551 : 200-201) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให ้
สถานศึกษามีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรทีม่ ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ช่วงโชติ  พันธุเวช              
(2552 : 56) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       

การจัดทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน าไปสู ่
ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
ผู้ทรงคณุวุฒิ ที่พบว่า การบริหารงานด้านบุคลากรมีความส าคญั
มากที่สุด ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชน  
  3. จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยที่ท านายประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบคุลากร 
และด้านการจูงใจ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนไดร้้อยละ 35.80 ซึ่งสอดคล้องกับ       
ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 18) ท่ีกล่าวว่าการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นการจัดระบบสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสมนั้นเป็นปจัจัยส าคัญ และสอดคล้องกับ 
พลพธู  ปียวรรณ (2552) ที่กล่าวว่าการด าเนินการขององค์กร
ต้องมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการแก้ปัญหา และแสวงหาโอกาสที่ดีให้กับองค์กร  
และน าไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อน าพาให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 
ที่ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Beta Weight) มากที่สุด คือ ด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ ์
ด้านครูและบุคลากร และดา้นการจูงใจ เหตุที่เป็นเช่นน้ี 
อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเอกชน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรมีจดุเด่นในเรื่อง 
ความคล่องตัว และรวดเร็วในการตัดสินใจโดยผู้บริหาร 
ที่มีความรูไ้ม่ยดึติดอยู่กับกฎระเบยีบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศึกษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนนั้น ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 
และเพื่อความอยู่รอดได้ของกิจการ ดังนั้นการบรหิาร
สถานศึกษาเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลคุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งจะต้องสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีเพื่อสร้างช่ือเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาและความพึงพอใจให้กับผู้รบับริการ เช่น นักเรยีน 
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ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดหมายดังกล่าว
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร จึงต้องมีระบบสารสนเทศท่ีดีทันสมัย
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สถานศกึษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีแผนกลยุทธ์ที่ด ี
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัยทีท่ านาย
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า  
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารด้านบรรยากาศสถานศึกษา 
และด้านภาวะผู้น า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชน ซึ่งไมส่อดคล้องกับ ธรีะ   
รุญเจรญิ (2550 : 7) ทีก่ล่าวว่าการใช้ความรู้ทางการบริหาร 
จะน าพาให้สถานศึกษาบรรลคุวามส าเรจ็ตามภารกจิและ
บทบาทหนา้ที่ของสถานศึกษา และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ทีไ่ด้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการกระบวนการ
ผู้บริหารให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เหตุที่เป็นเช่นนี ้
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ผู้บริหารไม่ค่อยค านึงถึง
กระบวนการบริหารทีเ่ป็นขั้นตอนมากนัก โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการตดัสินใจด้านบรรยากาศ
สถานศึกษา พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบังานวิจัยของ กษมาพร  ทองเอื้อ (2555 : 55) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรที่ดีจะท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรเกดิประสิทธิภาพบรรลจุุดมุ่งหมายตามต้องการ 
และไมส่อดคล้องกับงานวิจยัของ สมัฤทธิ์ กางเพ็ง (2551 : 119) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศของสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัต ิ
งานท่ีมีประสิทธิภาพ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาเอกชนนั้นเปน็ผูล้งทุนเองการปรับปรุงต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น สถานศึกษาเอกชน 
ซึ่งค านึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจจึงไม่ให้ความส าคัญ 
กับปัจจัยด้านบรรยากาศสถานศึกษา ด้านภาวะผู้น า พบว่า 
ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วิเชียร  วิทยอุดม (2550 : 2) ที่กล่าวว่าภาวะ
ผู้น านั้นมีความส าคญัตอ่ประสิทธภิาพการบริหารซึ่งจะส่งผลต่อ
การประสบความส าเรจ็หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

เพราะคนที่มีภาวะผู้น าจะสามารถใช้อิทธิพลให้คนอื่นท างาน
เต็มความสามารถ และไม่สอดคล้องกับภารดี  อนันต์นาวี 
(2553 : 77) ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่มภีาวะผู้น าเป็นปจัจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่มีส่วนท าให้องค์กรปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย และไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จติร
รังสรรค์ (2550 : 91-92) ได้ท าการวิจยัเรื่องแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิดการบริหารงาน 
สู่ความเป็นเลิศในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านภาวะผู้น ามีความส าคัญมากที่สุดเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าบริหารงานใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจากการที่ผู้บริหารใช้การออก
ค าสั่งเพียงอย่างเดียวท าให้ครูรูส้ึกว่าผู้บริหารห่างเหินจาก 
ครูมาก ผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยด้านสารสนเทศ 
ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบคุลากร และด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
ควรน าผลการวิจยัไปก าหนดนโยบายในการพัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร เพื่อจะสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารงาน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แต่เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจยั 
ที่ส าคัญที่จะท าใหส้ถานศึกษาเกดิประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาเอกชนควรพัฒนาและให้ความส าคญักับคร ู
และบุคลากรในถ่ายทอดความรู้ทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
ให้กับนักเรียน ส่งเสรมิให้ครูและบคุลากรมีการพัฒนา 
การท างานหรือสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพในสถานศกึษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดีด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ทราบ 
ทั้งลักษณะและปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบรหิาร
สถานศึกษาเอกชนตามปรากฏการณ์จริง 
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