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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และ 2. ผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก วิธีการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย  3 ข้ันตอนคือ 1) การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะหองคประกอบ
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 3) การยืนยันองคประกอบประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลุมตัวอยางประกอบดวยสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองอยูในระดับดีมาก จํานวน 353 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คนไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน 
ครูผูสอน จํานวน 1 คน และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,059 คน การพิจารณา    
การไดมาซึ่งตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง แบบสอบถาม  และ แบบตรวจสอบวิธีการ
ไดมาของตัวบงชี้  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 
(mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation ) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   
(one way ANOVA) ทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (scheffe’) การวิเคราะหตัวประกอบ (exploratory factor 
analysis) และ การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 
1.องคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวน 8 องคประกอบ 73 

ตัวบงชี้ คือ 1) ดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  2) ดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน  3) ดานความ
ภักดีตอองคกร 4) ดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 5) ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา 6) ดานวุฒิภาวะความ
มั่นคงทางอารมณ 7) ดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข 8) ดานบุคลิกภาพและการศึกษา โดยองคประกอบความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเมือง นอกเมือง ในดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการหลีกเลี่ยงอบายมุขมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแตละภูมิภาคพบวาดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน 
การวิจัยและการจัดการศึกษา และการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายคูพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไดรับการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ มีจํานวน 8 
องคประกอบ 67 ตัวบงชี้ คือ 1) ดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มี 22 ตัวบงชี้ 2) ดานการสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของผูเรียนมี 11 ตัวบงชี้  3) ดานความภักดีตอองคกร มี 9 ตัวบงชี้ 4) ดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
มี 8 ตัวบงชี้ 5) ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา มี 4 ตัวบงชี้  6) ดานวุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ มี 4 ตัวบงชี้           
7) ดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มี 4 ตัวบงชี้ และ  8) ดานบุคลิกภาพและการศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ 
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 The purposes of this research were to find 1)the components effectiveness of small school 

administrators  2) verification component of effectiveness of small school administrators. The 

research process comprised of 3 phases as follow : 1)analytical study to set the conceptual 

framework 2) analytical study component effectiveness of small school administrators and 3) verification 

component  effectiveness of small school administrators. The samples were 353 basic education 

schools where the respondents were school directors, responsible teachers and basic education 

school committees totally 1,059 respondents. The indicators of effectiveness of small school 

administrators was acquired via experts’ references. The data collected by using document analysis, 

the structured interview, questionnaires and the checklist method of indicators. The data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean(X), standard deviation (S.D.), t-test, one way 

ANOVA, factor analysis and content analysis. 

 The research findings revealed that :  

1. The component effectiveness of small school administrators consisted of eight components 73 

indicators ; decision-making in management, encourage and support potential learners , loyalty to 

the organization, relationships and partnerships with community, research and education 

management, maturity and emotional stability, avoid the allurements which lead to ruin, personality 

and education. The difference variable component indicators of effectiveness of small school 

administrators between rural and urban area cluster by region was found at 0.05 level. When the pair 

found that the Northeast is the central difference is statistically significant at the .05 level. 

2.  The component effectiveness of small school administrators. That verification from 

expert  consisted of eight components 67 indicators such as decision-making in management with 

22 indicators, encourage and support potential learners with 11 indicators , loyalty to the organization 

9 indicators, relationships and partnerships with community with 8 indicators, research and 

education management with 4 indicators, maturity and emotional stability with 4 indicators, avoid the 

allurements which lead to ruin 4 indicators, personality and education with 3 indicators. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย             
ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  ผูชวยศาสตราจารย ประธานคุมดุษฎีนิพนธ วาที่พันตรี ดร.นพดล           
เจนอักษร กรรมการคุมดุษฎีนิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานสอบดุษฎีนิพนธ
และ ดร.ปญญา แกวกียูร กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือ               
เปนอยางดีตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณ ดร.สุวิมล ติรกานันท หัวหนาภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดร.จํารัส นองมาก   ดร.คมศร วงษรักษา รองผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ไดใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุนและแกไขขอบกพรองตางๆ  
ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดุสิต  ทิวถนอม ที่สนับสนนุ
ใหผูวิจัยมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตและเมตตาถามถึงการศึกษาอยูเสมอ  ขอขอบคุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนพรอมทั้งขาราชการครูและกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง ซ่ึงไดอํานวยความสะดวกและใหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี ขอบคุณ
เพื่อนๆ คุณไพวัลย  เหล็งสุดใจ   คุณสายสุดา เตียเจริญ  ดร.สมชัย พุทธา และคุณพะโยม ชิณวงศ    
ที่เปนกําลังใจในการดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมแตงออน ตูจินดา ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณสุนันทา       
ตันเสรี  นอง ๆ ครอบครัวตูจินดา  คุณอําไพ สุภาภา  ดร.ดวงใจ ชวยตระกูล ด.ญ.พาขวัญ ตูจินดา  
ด.ญ.ขวัญพร ตูจินดา  ด.ญ.กมนนัทธ ตันเสรี และด.ช.กวินภพ ตันเสรี  ที่คอยใหกําลังใจและ
สนับสนุนการจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้ 
 คุณความดีของดุษฎีนิพนธเลมนี้อุทิศใหคุณพอสันติ  ตูจินดา และขอมอบเปนกตัญู
กตเวทิตาแดคุณแมแตงออน ตูจินดา  ครู – อาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหจนมีวันนี้  
ความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียนใหเปนตัวอยางแก บุตรหลานสกุล ตูจินดา ทุกคน 
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