
55252366 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั : ประสิทธิผลสถานศึกษา 
 กรชนก  แยม้อุทยั : ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา . อาจารยที์ปรึกษา การ
คน้ควา้อิสระ : อ. ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา. 161 หนา้. 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ทราบ 1) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  2) 

เปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  เมือจาํแนกตามสถานภาพ 3) แนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา ประชากรในการวจิยัคือ บุคลากรทางกา รศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 186 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ตามแนวคิดของสาํนกังานรับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .)  สถิติทีใชใ้นการ
วเิคราะห์ข้อมลูประกอบดว้ย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
ทดสอบค่าเอฟ 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย คือ (1)พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั (2)ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา (3)ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (4)ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็น
เลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป (5)ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (6)ผลการ
พฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา (7)ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วสัิยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา (8)ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี (9)ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ (10) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน (11)ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อยา่งต่อเนือง (12)ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็น 

 2. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตามสถานภาพคือ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน พบวา่ไม่แตกต่างกนั แต่ประสบการณ์
การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา มี 3 แนวทางหลกั คือ 1) การพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนใหดี้ขึน 
โดยประกอบดว้ย (1.1) สนบัสนุนผูเ้รียนใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นทงัดา้นความคิดและการกระทาํ (1.2)ครูควรรับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้รียน (1.3) การระดมทรัพยากรเพือการเรียนการสอน (1.4) นาํขอ้มลูไปปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 2) การช่วยผูเ้รียนเป็นคนทีใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่านและใชเ้ทคโนโลยโีดย (2.1) มอบหมายภาระงานการสร้างนิสัยรัก
การอ่านจากสิงทีสนใจ (2.2) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3)การพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์
ไดอ้ยา่งมี ระบบโดย (3.1)การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสนบัสนุนผูเ้รียนใชค้วามรู้ทางดา้นหลกัภาษา (3.2)การ
พฒันาการสร้างกระบวนการความคิดรวบยอด (3.3)การใหผู้เ้รียนทาํโครงการดว้ยตนเอง (3.4)การฝึกกระบวนการคิดอยา่ง
มีระบบ (3.5)ฝึกกระบวนการทาํงานโดยให้ ปฏิบติัในสภาพจริง (3.6)การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนทีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์และการคิดวเิคราะห์ 
_________________________________________________________________________________________ 
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 KORNCHANOK YAMUTHAI: THE SCHOOL EFFECTIVENESS AS PERCIEVED BY THE 

EUCATIONAL PERSONNEL, INDEPENDENT STUDY ADVISOR: NUCHNARA RATTANASIRAPRAPA, Ph.D. 

161 pp.  

The purposes of this independent study were to identify 1) the school effectiveness as perceived by 

educational personnel 2) the comparison of the effectiveness of education as perceived by educational personnel when 

classifying the personnel’s status 3) the guideline of school effectiveness development. The population in this research 

were educational personnel in schools under Bang Sue Educational Department Bangkok, in totally 186. The research 

instrument was a questionnaire about the school effectiveness based on the concept of Office for National Education 

Standards and Quality Assessment. Statistics in this study included frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation T test, and F test.  

The findings were as follow; 

1. The overall findings of the school effectiveness as perceived by the educational personnel were high level. 

Sort by descending order in arithmetic (1) the development of internal quality assurance by school (2) the school 

efficiency and development (3) the effectiveness of student – centered – learning (4) the school improvement that aimed 

to raise and maintain the standards to develop towards excellence with the educational reform (5) the performance of 

special projects to promote the school (6) the development of school strengths which reflect the school uniqueness (7) 

the development were success in philosophy, vision, mission and objectives of the school  (8) learners had good health 

and mental (9) learners had moral principles, ethics and desirable values (10) the learners had achievement (11) being 

the learning learners (12) learners were thinkers.   

2. The school effectiveness as perceived by educational personnel when classified by status: sex, age, the 

highest educational level, experience and the position were indifference. The experience of current position was 

different at the significant level of .05.  

3. There are 3 guidelines for the school effectiveness development. They were as follow; 1) improving the 

achievement of learners include (1.1) to encourage learners to share their opinions (1.2) teacher should listen the 

learners’ opinions more (1.3) to gather the instructional resources (1.4) to improve the learning process 2) enhancing the 

learning learners, good readers, and using technology (2.1)to assign the learners read interesting articles more (2.2) to 

promote the learners to get knowledge from learning centers 3) learners were systematical thinking (3.1) to design the 

learning activities emphasize grammatical knowledge (3.2) to increase the conceptual skill process (3.3) to assign the 

learners do projects by themselves (3.4) to practice the systematical thinking more (3.5) to train the working process in 

the authentic environment (3.6) to arrange the classroom atmosphere for supporting the creativity and critical thinking.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เรือง “ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา ” ฉบบั
นีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาและความดูแลของอาจารย ์ดร .นุชนรา รัตนศิระประภา  อาจารย์
ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  อาจารย ์ดร . วรกาญจน์ สุขสดเขียว  ประธานคณะกรรมการสอบ การ
คน้ควา้อิสระ  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร . มทันา วงัถนอมศกัดิ  ผูท้รงคุณวฒิุ ทีไดก้รุณาให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํ การชีแนะแนวทาง การสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ และช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ของ การคน้ควา้อิสระ จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสนี ขอกราบข อบพระคุณคณาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้ดา้นการบริหารการศึกษาอยา่งดียงิ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ชียวชาญทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรง
ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั พ ร้อมทงัแนะนาํและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั 
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
บางซือ กรุงเทพมหานคร  ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา รุ่นที 
32/1 คณะครูโรงเรียน วดัประดู่ธรรมาธิปัตย์ ทุกท่าน และ นา ยเกียรติเกรียงไกร บุญทน  ทีเป็น
กาํลงัใจในการศึกษาอยา่งดีเสมอมา 
 คุณประโยชน์ของ การค้นควา้อิสระ ครังนีผูว้จิยัขอบมอบแด่ นายอาํนาจ แยม้อุทยั นาง
สายณั  แยม้อุทยั นางสาวฐิติมาภรณ์ แยม้อุทยั ครอบครัว และครูอาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาท
วชิาความรู้แก่ผูว้จิยั จนประสบความสาํเร็จและทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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