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  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั : ปัจจยัความเสียง /  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สาวิตรี งว้นหอม : ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ว่าทีพ.ต. ดร.นพดล เจนอกัษร และ ผศ. ดร. 
ประเสริฐ อินทร์รักษ ์. 4 หนา้. 

 
การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ     . ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา   . ประสิทธิผล

ของสถานศึกษา . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิน  ประชากรทีศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  กาํหนดผูใ้หข้อ้มูลสถานศึกษาละ  คน ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาหรือรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ   คน         
ครูหัวหนา้กลุ่มสาระ  คน รวมทงัสิน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบั
ปัจจยัความเสียง ตามแนวคิดของ ธร สุนธรายุทธ และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ฮอยและมิสเกล สถิติทีใช ้คือ ความถี ร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธข์องเพียร์สัน  

ผลการวิจยัพบวา่  
.ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงจากค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปหานอ้ยดงันี ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร ปัจจยัความเสียง
ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหา
เศรษฐกิจ ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร ปัจจยัความเสียงดา้น
เทคโนโลยี ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม  และปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบาย
สถานศึกษา ยกเวน้ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมายมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

. ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   เรียงตามลาํดับค่า 
มชัฌิมเลขคณิตไดด้งันี  คุณภาพโดยทวัไป   ความพึงพอใจในการทาํงาน  และผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียน  ซึงอยูใ่นระดบัมาก ส่วน ดา้นการขาดงาน และการออกกลางคนัของนกัเรียน อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

. ปัจจยัความเสียงกบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก 
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                     บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร       
ลายมือชือนกัศึกษา   .....................................................................................      ปีการศึกษา 2556 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ........................................ 2................................................ 
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The purposes of this research were to determine ;1. the risk factor in Municipality school,   
2. the effectiveness of Municipality school and the relationship between the risk factor and the 
effectiveness of Municipality school in Local Education Group 1. The population were 
Municipality School in Local Education Group 1. There were 3 respondents from each school 
consisted of a school director or an assistant school director, a chairman of  school committee and 
a head of learning substance group, totally 120 respondents. The research instrument was a 
questionnaire concerning the risk factor based on the concept of Torn Suntrayut and the 
effectiveness based on the concept of Hoy and Miskel. The statistics were frequency, percentage, 
the arithmetic mean, standard deviation, and Pearson's Product Moment Correlation. 

The results of the study were: 
1. The risk factor in Municipality school in overall and most of individually was found at 

a high level, ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean were 1. 
Material Factor 2. Management Factor 3.Money Factor  4. Economic Factor  5. Products and 
Service Factor  6. Man Factor  7. Technological Factor  8. Social-Cultural Factor  and Structure 
Factor anyway except Political and Legal Factor was found at the middle level. 

2. The effectiveness of Municipality school in overall was found at the middle level, 
ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean in the order of the 
arithmetic mean as follows. 1.The overall quality 2.The job satisfaction and The achievement. By 
the way there were two aspects were found in low level ; the absenteeism and the dropout rate. 

3.There was significant relation between the risk factor and the effectiveness of 
Municipality school in Local Education Group 1 at .01 level of significant. 
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