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บทที่  5 

 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   
 
 
 ในบทนี้จะกลาวถึงเนื้อหาที่เปนสาระสําคญัของการวิจยัทั้งหมด  โดยแบงออกเปนสรุป
ผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ตามลําดับดังนี้ 
  การวิจยัเร่ืองนี ้   เปนการวจิัยเชิงปริมาณทีมุ่งศึกษาประสทิธิผลการจัดการศึกษา   ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารและครู   และศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกบั
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน   ในอําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม   โดย
จุดมุงหมายของการวิจยัคร้ังนีเ้พื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในเขต

อําเภอแมแตง  จังหวดัเชียงใหมในอนาคต   และกรอบความคิดในการวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาตวัแปรที่
เปนสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยจําแนกเปน 2  กลุม  ดังนี ้
 ประสิทธิผลการจัดการศึกษา  ไดแก  ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนดีเดน  และความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียน 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  ไดแก  
ดานโรงเรียน  ดานผูบริหาร  และดานคร ู
 ปจจัยดานโรงเรียน   ประกอบดวยตัวแปร  ขนาดโรงเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน และ 
ประเภทของโรงเรียน    
 ปจจัยดานผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปร  วุฒิการศึกษา   ประสบการณการทํางาน  
ประสบการณการบริหาร   และภาวะผูนํา 
 ปจจัยดานครู  ประกอบดวยตัวแปร  วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ความพึงพอใจ
ของครู  ความสามัคคีของครู  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
     สําหรับกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนดีเดน ปการศึกษา 2543– 
2545  จํานวน  40  คน  และครูที่สอนในโรงเรียนดีเดน  152  คน  รวมทัง้ส้ิน  192  คน 
  การวิเคราะหขอมูลทําโดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน  และการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหทางสถิติ   ตามวัตถุประสงคของการวิจัยทีก่ําหนด
โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows  Release  11.0  แลวสรุปผล  อภปิรายผล  
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และขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในเขต  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม
ในอนาคตตอไป 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

   1.  ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน   อําเภอแมแตง   
จังหวดัเชยีงใหม 
 2.  ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู  โรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม  ที่มีตอประสิทธิผลการจัดการศึกษา 
 3.  ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 
                  วิธีดําเนินการวิจัย 

 

                  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
    1.  ประชากร    ประชากรที่ใชในการวิจยั  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง  

จังหวดัเชยีงใหม   ปการศึกษา  2543 – 2545  จํานวน  40  คน จาก  20  โรงเรียน  และครูผูสอนที่
ปฏิบัติการสอนรวมกับผูบริหารโรงเรียนดเีดน   อยางนอย  1  ปการศึกษา  จํานวน  250  คน  รวม
ทั้งสิ้น  290  คน   
 2.  กลุมตัวอยาง  ผูบริหารโรงเรียนดีเดนในการวิจัยคร้ังนี้จะใชเปนประชากรทั้งหมด 
จํานวน  40  คน   และครผููสอน  ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi – Stage  Random  
Sampling)  โดยจดักลุมตามขนาดของโรงเรียน  จากนัน้หาสัดสวนครผููสอนตามขนาดของโรงเรียน
ที่แบงไวไดจํานวน  152  คน  จํานวนกลุมตัวอยาง   กาํหนดโดยอาศยัเกณฑการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie  and  Morgan, 1970 : 256) การสุมตัวอยางครูผูสอนในแต
ละโรงเรียนใชสุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลากรายชื่อครูผูสอน 

 3.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล   การวิจัยนี้ใชแบบสํารวจ   และแบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
                  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจ  และแบบสอบถาม  จํานวน  3  ฉบับ  ไดแก 

    ฉบับที่  1  เปนแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานโรงเรียน  ประกอบดวย  ขนาดโรงเรียน  อัตราสวนครู
ตอนักเรียน  และประเภทโรงเรียน 
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    ฉบับที่  2  เปนแบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน  แบงเปน  3  ตอน  คือ 
    ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมลูทั่วไปเกีย่วกบัปจจยัของผูบริหาร ประกอบดวยระดับการศกึษา  

ประสบการณการทํางาน  และประสบการณการบริหาร  รวมเปนคําถาม  3  ขอ 
     ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร  2  มิติ   ประกอบดวยภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  รวมคําถาม  21  ขอ  และปลายเปด  1  ขอ รวมทั้งสิ้น 
22  ขอ 

     ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาใน 2  มิติ    ประกอบดวย
ความสามารถในการปรับปรงุการจัดการศกึษาของโรงเรียน   และความสามารถในการบูรณาการ
การจัดการศกึษาภายในโรงเรียน  รวมคําถาม  20  ขอ  และปลายเปด  1 ขอ รวมทั้งส้ิน   21 ขอ 

 ฉบับที่  3  เปนแบบสอบถามครู  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับปจจยัของครูประกอบดวย ระดับการศึกษา  และ

ประสบการณการทํางาน  จํานวน  2  ขอ 
      ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานครู     ประกอบดวย   ความพึงพอใจของครู  

รวมคําถาม  10  ขอ   ความสามัคคีของครู รวมคาํถาม  10  ขอ  การไดรับการสนับสนนุทางสังคมของครู 
รวมคําถาม 10  ขอ  รวมทั้งส้ิน  30  ขอ 

      ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาใน 2  มิติ  ใชแบบสอบถาม
ชุดเดียวกับแบบสอบถามที่ใชกับผูบริหาร รวมคําถาม  20  ขอ และปลายเปด 1 ขอ รวมทั้งส้ิน  21 ขอ 

 4.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
          4.1 ขั้นประสานโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารโรงเรียนในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  พรอมทั้งสงแบบสอบถามใหผูบริหารและครู ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง   
      4.2  ขั้นเก็บขอมูลโดยผูวิจยัดําเนินการดวยตนเอง   ตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูลที่

กําหนดไวโดยใชเครือ่งมือ 1 ชุด  ตอตวัอยาง 1 คน  ซ่ึงการเก็บขอมูลนี้ดําเนนิการในเดือนตุลาคม 2545   
     5.   การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ  และแบบสอบถามแตละตอนมีลักษณะแตกตางกัน

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
                         5.1  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารและครู  ใชวธีิแจกแจงความถี่  หาคารอยละ (Percent) 
                       5.2  การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียน 
ดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม   กระทําโดยการหาคาเฉลี่ย  (Χ )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชคาที  (t – test) 
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                       5.3  การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปจจยัที่สัมพันธกับประสทิธิผลการจัดการศึกษาของ 
ผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  กระทําโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธระหวางตัวแปร และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้  สรุปไดตามผลการวจิัยทัว่ไป  วัตถุประสงค  และสมมุติฐานของการวิจัย  
ดังนี ้
 1.  ผลการวิจัยทั่วไป   
 สภาพทั่วไปของโรงเรียนดีเดนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนโรงเรียนขนาดกลาง  
อัตราสวนระหวางครูตอนกัเรียน  1 : 15.65  และเปนโรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

 2.  ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวดั
เชียงใหม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแม

แตง จังหวดัเชียงใหม ทางดานความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ

ความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียนอยูในระดบัสูงทั้ง  2  ดาน   
 เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอในดานความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนนั้น  พบวาโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสสรางชื่อเสียงทางวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมาไดแก ครูเสนอความคิดเห็นที่ดี ๆ ในที่ประชุม คณะครูและผูบริหารจะรับฟงโดยไมมีอคติ  
ผูบริหารสนับสนุนใหครูหาความรูเพิ่มเติม  เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสําคัญใด ๆ คณะครูใหความรวมมือดวยดี   ตามลําดับ  และโดยทุกขอมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับสูง 
 สวนดานความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียนนั้นพบวา  ผูบริหารสามารถจัด
ประชุมใหครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการปฏิบัติงานรวมกันมีคาเฉลี่ย

สูงสุดและรองลงมาไดแกผูบริหารสามารถมอบหมายงานและมอบอํานาจหนาที่ใหแกครูไดอยาง

ทั่วถึง    และโรงเรียนของผูบริหารสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดคอนขางรวดเร็วทันตอการ
เปล่ียนแปลง  ตลอดจนโรงเรียนของผูบริหารมีคุณภาพสามารถแขงขันกับโรงเรียนในอําเภออื่น ๆ 
ตามลําดับ  และทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
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                   3.  เปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  โรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัด
เชียงใหม ที่มตีอประสิทธิผลการจัดการศกึษา 
            ผลการวิเคราะหขอมูล  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนดีเดน
อําเภอแมแตง จังหวดัเชยีงใหม ที่มีตอประสิทธิผลการจัดการศกึษา พบวาประสิทธิผลดาน

ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศกึษาของของผูบริหารโรงเรียน   และความสามารถใน

การบูรณาการ ภายในโรงเรียนไมแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

                  4.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  
อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม   
 4.1  ปจจยัที่มคีวามสัมพนัธกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียน
ดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  สรุปไดดังนี ้
                                4.1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับตวัแปรตาม  (ดานความสามารถการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน) จําแนกตามกลุมของตวัแปรไดแกกลุมตวัแปรดานผูบริหารดาน
โรงเรียน  และดานครู โดยกลุมตัวแปรดานผูบริหารนั้นพบวาผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงสุด รองลงมาไดแก  ผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  และ
ระดับการศึกษาของผูบริหารตามลําดับ  กลุมตัวแปรดานโรงเรียนนัน้พบวา  ขนาดโรงเรียนและ

อัตราสวนครูตอนักเรียนมีความสัมพันธสูงสุด  รองลงมาไดแก ประเภทโรงเรียน    ตามลําดับ   และ
สวนกลุมตัวแปรดานครูนั้นพบวา ความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงสุด  
รองลงมาไดแก   ระดับการศึกษา    การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู ความสามัคคีของครู  
และประสบการณการทํางาน ตามลําดับ 
 4.1.2  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม  (ดานความสามารถใน
การบูรณาการการจัดการศกึษาภายในโรงเรียน) จําแนกตามกลุมของตัวแปร ไดแก  กลุมตัวแปรดาน
ผูบริหาร   ดานโรงเรียน   และดานครู  โดยกลุมดานผูบริหารนั้นพบวา   ผูบริหารทีม่ีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงสุด  รองลงมาไดแก   ผูบริหารที่มีภาวะผูนําแบบ

แลกเปลี่ยน  และระดับการศกึษาของผูบริหารตามลําดับ  กลุมตัวแปรดานโรงเรียนนั้นพบวา  ขนาด
ของโรงเรียนและอัตราสวนครูตอนักเรียนมคีวามสัมพันธสูงสุด  รองลงมาไดแก ประเภทโรงเรยีน  
ตามลําดับ    สวนกลุมตัวแปรดานครูนั้นพบวา ความพงึพอใจของครู  มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
สูงสุด รองลงมาไดแก ระดับการศึกษา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ความสามัคคีของ
ครู    และประสบการณการทํางาน  ตามลําดับ 
                      4.2   อิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
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                            4.2.1  ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  
อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม     ดานความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จํานวน  2  ตัวแปร  โดยสามารถอธิบายประสิทธิผล
การจัดการศกึษาของผูบริหารทางดานการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมกันได  รอยละ  
85.80  โดยตัวแปรที่สงผลทางบวกไดแก  การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  และขนาดของ
โรงเรียน  ตามลําดับ 
                           4.2.2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  ดานความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 จํานวน  2  ตัวแปร โดยสามารถอธิบายประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร  
ทางดานการบูรณาการภายในโรงเรียนรวมกันไดรอยละ 93.60 โดยตัวแปรที่สงผลทางบวก ไดแก  
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และขนาดโรงเรียน  ตามลําดับ 
 

 5.  ผลการทดสอบสมมุติฐาน  ผลการทดสอบสมมุติฐานของการวิจยั  มีดังนี ้
     สมมุติฐานการวิจยัขอที ่ 1  “ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน   

อยูในระดับปานกลาง” 
 ผลการทดสอบ  ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนดเีดน  อยูในระดับดี  
ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานการวิจัยขอที่  2     “ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  
จําแนกตามความคดิเห็นของผูบริหารและครู  ไมแตกตางกัน” 

 ผลการทดสอบ  ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนดเีดน  จําแนกตาม
ความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  ไมแตกตางกนั  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลองกับสมมุติฐานที่ ตั้งไว 

 สมมุติฐานการวิจัยขอที่   3   “ ปจจยัดานโรงเรยีน  ปจจยัดานผูบริหาร  และปจจยัดานครู  
มีความสัมพันธกับประสิทธผิลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดเีดน” 

 ผลการทดสอบ    “ปจจยัในกลุมตาง  ๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนดีเดน”  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูล  พบวาตวัแปรดานผูบริหาร(ผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพ)     จะมีอิทธิพลมากกวาปจจยัดานโรงเรียน  และดานครู   แตอยางไรก็ตามตัวแปรในดาน
โรงเรียน (ขนาดโรงเรียน)    และดานครู (การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู)  ก็เปนตวัแปรที่
สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดนดวยเชนกัน  ดังนั้นจึงสรุปไดวา

ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลของการวิจัย  ผูวิจัยจะกลาวเฉพาะประเด็นที่สําคัญจากการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  เมื่อ
ประเมินจากเครื่องมือ ปรากฏวามีประสิทธิผลสูง  ทั้งความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  และความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียน   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไววา   “ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดนอยูในระดับปานกลาง”  ผลการวิจัย
ปรากฏเชนนี้  เนื่องจากผูบริหารในปจจุบันมีระดับการศึกษาสูงกลาวคือ มีวุฒิตั้งแตปริญญาตรีขึ้น
ไปถึงรอยละ 60  มีประสบการณการบริหารเฉลี่ย  17 ป  และประสบการณทํางานเฉลี่ย  25  ป  จาก
คุณสมบัติดังกลาว จึงทําใหผูบริหารมีสมรรถภาพในการบริหารโรงเรียนสูงเพราะผลการวิจัยยืนยัน
วาระดับการศึกษาและประสบการณการบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา  
และสมรรถภาพในการบริหาร  สอดคลองงานวิจัยของโอนิล (O’ Neal, 1987 : 320  อางใน บุญเรือน  
หมั้นทรัพย, 2538 : 52) พบวาผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานยิ่งมาก  และมีประสบการณ
บริหารมากจะยิ่งทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานและเขาใจงานมากยิ่งขึ้น  งานวิจัยของ อํารุง  
จันทวานิช  และคณะ (2527 : 91)  พบวาโดยเฉลี่ยครูใหญในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงจะมีประสบการณ
สูงกวาครูใหญในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต่ํา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  เจิดหลา  สุนทรวิภาต 
(2534 : 186 – 188) พบวาหัวหนาภาควิชาที่มีการศึกษาต่ําและอยูในตําแหนงนานมีประสิทธิผลของ
ภาควิชาสูงกวาหัวหนาภาควิชาที่มีการศึกษาต่ําแตอยูในตําแหนงไมนาน 
 นอกเหนือจากปจจัยท่ีเกี่ยวกับผูบริหารแลว ประสิทธิผลการจัดการศึกษาที่อยูในระดับสูง  
ก็มีผลมาจากปจจัยดานโรงเรียนและครูดวย  จากการศึกษาดานขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉลี่ยเปนโรงเรียนขนาดใหญ  สอดคลองกับงานวิจัยของอํารุง  
จันทวานิช  (2532 : 29) และจากการวิเคราะหของสเตียร  (Steers, 1977 : 67  อางใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 
2536 : 40) พบวาขนาดขององคกรที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ
องคกร สวนอัตราสวนครูตอนักเรียนนั้นจากผลการวิเคราะหของ ศิริชัย ชินะตังกูร (2527 : บทคัดยอ)  
พบวาอัตราสวนครูตอนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 1 : 21  คน  
และเสนอแนะวานาจะอยูในชวงระหวาง  21 – 33  คน  การที่โรงเรียนยิ่งมีขนาดใหญ  จํานวนครู
เพียงพอ  ตลอดจนมีเครื่องอํานวยสะดวก  มีวัสดุ  อุปกรณที่ทันสมัย  ยิ่งทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล 
ในการจัดการศึกษาสูงขึ้น 
     ปจจัยดานครูก็เชนเดียวกัน  จากการศึกษาความพึงพอใจของครู  ความสามัคคีของครู
และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ปรากฏวาทุกดานอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจทั้งสิ้น  
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การที่ครูไดรับการสนับสนุนทางสังคมดี  มีความสามัคคีกลมเกลียวในหมูครู  และมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน  ยอมมีความสุขในการทํางาน  ทําใหระดับขวัญกําลังใจของครูสูง  มีความผูกพันกับ
โรงเรียน ซ่ึงสงผลตอการทํางานและคุณภาพของผลงานดวย (Campbell, 1977 : 36-39 ; Porter  Steers 
and  Mowday, 1974 : 603 ;  Wilson  and  Corcoran, 1988 : 57-58 ; Hoy  and  Miskel, 1991 : 382-383  
อางใน บุญเรือน  หมั้นทรัพย, 2538 : 110)  จากการศึกษาของพอรตเตอร  สเตียร และมาวเดย (Porter, 
Steers  and  Mawday, 1974  : 603  อางใน บุญเรือน  หมั้นทรัพย, 2538 : 54) พบวาเมื่อครูมีความรูสึก
อยากทํางาน มีความสุขกับรายได  สวัสดิการ และสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป ยอมสงผลตอประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียน  สวนความสามัคคีหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนตัวแปรที่กําหนด
ประสิทธิผลขององคการ  สมาชิกหรือบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี  ยึดมั่นในกลุม  จะมีความพึงพอใจ
ในงานสูง อัตราการขาดงานและลาออกต่ํา สอดคลองกับ วุดและคนอื่น ๆ (Wood  and  others, 1986 : 45 
อางใน บุญเรือน  หมั้นทรัพย, 2538 : 55) ความสามัคคีของสมาชิกในองคการมีความสําคัญ  เพราะ
ความสามัคคีจะทําใหเกิดความยึดมั่นในกลุม 
 จากขอไดเปรียบทางปจจัยทางดานโรงเรียน  ผูบริหาร  และครู  ดังไดอภิปรายมาแลว  
ทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดตามวัตถุประสงค  รวมทั้ง
สามารถบูรณาการ  ความรู  ความสามารถ  ของผูบริหารและครูภายในโรงเรียนไดเต็มที่  ทําใหโรงเรียน
มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยูในระดับสูง 
 

           2.  ปจจัยและตัวแปรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา  ปจจัยและตัวแปรในแตละปจจัยที่นํามาศึกษาสวนใหญสอดคลอง
กับกรอบความคิดในการวิจัย  และสามารถนํามาทํานายประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนดีเดนได  
กลาวคือ  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานผูบริหารและปจจัยดานครู  มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปจจัยทั้ง 3  ดานมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ เรดและคนอื่น ๆ ไดสังเคราะหไว  (Reid and  others, 1988 : 24-29 อางใน 
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 227) และสอดคลองกับแนวคิดของสเตียร (Steers, 1977 : 8) ที่เห็นวา
ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลขององคการ  และเมื่อ
พิจารณาตัวแปรยอยในปจจัยแตละดานพบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
กลาวคือในปจจัยดานโรงเรียน ตัวแปรขนาดโรงเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน  ประเภทของโรงเรียน 
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของจุมพล พูลภัทรชีวิน  
(2532)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2532 : 171, 177)  และอุมาพร  หลอสมฤดี 
(2527)  สําหรับปจจัยดานครูที่พบวา  ความสามัคคีของครู  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
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ของครูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน การโร  การิตา (Garro  Garita, 1986 : 
1546  อางใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 239) 
           อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยครั้งนี้จะไมสอดคลองกับกรอบความคิดทั้งหมดโดยมีตัวแปร

ยอยบางตัวในปจจัยบางดานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไดแก  ประสบการณการทํางาน   และประสบการณการบริหาร  แต
ผลการวิจัยนี้ก็มีความสอดคลองกับผลการวิจัย  เชน  ผลการวิจัยของการโร  การรริตา  (Garro  
Garrita, 1986 : 1546อางใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 230) ที่พบวาประสบการณการบริหารของ
ครูใหญ   และการไดรับการศึกษาทางการบริหารการศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ   ทางสถิติ และงานวิจัยของวิสุทธิ์ ราตรี (2532 : 85) พบวาวุฒิการศึกษา
ของผูบริหารไมใชปจจัย          ที่กําหนดความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนา
หมูบานในเขตชนบทที่ยากจน 
 

 3.  ปจจัยและตัวแปรที่มีอํานาจพยากรณที่ดีตอประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา ปจจยัทั้ง  3  กลุมที่นํามาศึกษา  ปจจัยที่มีอํานาจพยากรณที่ดีตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนเรียงตามลําดับ  คือปจจัยดานผูบริหาร  ปจจยัดานโรงเรียน  และ
ปจจัยดานครู  โดยแตละปจจยัมีตัวพยากรณที่ดีที่สุดบางตัวเทานัน้  ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจยัที่นํามา
ศึกษาการทํานายประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกนัเองสูงในหลายปจจยัอีกทั้ง

ปจจัยบางตวัท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับต่ํา จึงทําใหผลการวจิัย 
ไมสอดคลองกันทั้งหมดในเรื่องตัวแปรยอยที่ใชพยากรณประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน  
สําหรับตัวแปรที่เปนตัวพยากรณที่ดีที่สุดทีส่ามารถพยากรณประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนมี

ทั้งหมด  3  ตัว  คือ  ขนาดของโรงเรียน  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู  ดังเหตุผลตามลําดับดังนี ้
 3.1 ขนาดของโรงเรียนขนาดของโรงเรียนเปนตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานโรงเรียน
ที่เปนตัวพยากรณที่ดีที่สุด  เมื่อวิเคราะหจากอํานาจพยากรณของตัวแปรทั้งหมดที่มีตอประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนไมวาจะประเมินประสิทธิผลโดยกลุมรวม หรือแยกประเมินโดยบริหารหรือ
ประเมินโดยครู  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดใหญ จะมีความพรอมในดานตาง ๆ ที่ดีกวา  
การที่ตัวแปรขนาดของโรงเรียนเปนตัวพยากรณที่ดีตอประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนนั้นมี 
ความ  สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยของเรดและคนอื่น ๆ  (Reid  and  others, 1988 : 29 อางใน 
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 227) ที่พบวาขนาดของโรงเรียนเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน นอกจากนี้จากการวิเคราะหของสเตียร (Steers, 1977 : 67 อางใน  
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 227) ก็พบวาขนาดขององคกรเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธทางบวกกับ
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ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นขององคกร และจากงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2532 : 
36) เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน ก็พบเชนเดียวกันวาขนาดของโรงเรียนเปน  
ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน  และพบวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาด
ใหญ  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
                       3.2  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   เปนตัวแปรยอยในปจจัย
ดานผูบริหารที่เปนตัวพยากรณที่ดีตอประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน การที่ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
สามารถเปนตัวพยากรณที่ดีตอประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน นับเปนการสนับสนุนแนวคิดใหม
ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร  ทั้งนี้เพราะแนวความคิดภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพยังไมมี
ผูศึกษากับผูบริหารไทยโดยตรง ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับแนวความคิดของแบส (Bass, 
1985 อางใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 231)  และเซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni, 1989 : 214-215  
อางใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 231)  ที่พบวาในหนวยงานหรือโรงเรียนที่มีประสิทธิผล      
ผูบริหารจะมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
                    ผูบริหารโรงเรียนดีเดนที่มีประสิทธิผลการจัดการศึกษา  มักจะมีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ  (Χ  = 2.54)  มากกวาภาวะนําแบบแลกเปลี่ยน (Χ  = 2.42)  นั้น  อาจเปนเพราะ          
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการจัดการศึกษานั้น  สวนใหญจะมีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
ตลอดเวลาเพื่อสามารถใชในการแกปญหาภายในโรงเรียน  
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                       3.3 การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  การสนับสนุนทางสังคมของครูเปน
ตัวพยากรณที่ดีอีกตัวหนึ่งในปจจัยดานครูที่มีผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร     
โรงเรียนดีเดน   เพราะหากครูไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีก็ยอมเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน  
ซ่ึงจะมีผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลแกโรงเรียน  
สอดคลองกับการวิจัยของจุมพล  พูลภัทรชีวิน  (2532 : 91-92)  ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสัมฤทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลวิจัยที่สอดคลองกันวาโรงเรียนเอกชนที่มี     
สัมฤทธิผลสูงจะสามารถจัดสวัสิดการของครู  วัสดุ  อุปกรณ  ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และ
พรอมกวาโรงเรียนเอกชนที่มีสัมฤทธิผลต่ํา  นอกจากนี้การโร  การิตา (Garro  Garita, 1986 : 154
อางใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536 : 238) ศึกษาพบวาในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการจัดการศึกษา  
ครูใหญจะสนับสนุนชวยเหลือครู  รวมทั้งงานวิจัยของ  เจมส  สวีเน (Sweeney, 1986 : 349 อางใน 
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 2536 : 238)  ไดสังเคราะหงานวิจัยหลายฉบับก็พบผลการวิเคราะหใน
ทํานองเดียวกันคือ ครูใหญที่มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาจะสนับสนุนครู ชวยเหลือครูในดานตาง ๆ  
รวมทั้งสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง  ดังนี้อาจกลาวไดวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
จัดไดวาเปนตัวพยากรณที่สําคัญตอประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
  
 ผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง 
จังหวดัเชยีงใหม  และปจจยัที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาดังกลาว  มีขอเสนอแนะจาก
การวิจยั  และขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป   ตามลําดับดังนี ้
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียน    การศึกษา

เปรียบเทียบ 
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารและครู  และปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผล

การจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   พบวา คุณภาพ
การจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนในดานความสามารถการปรับปรุงการจัดการศกึษาของ        
ผูบริหารและความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียนอยูในระดับดแีละไมแตกตางกัน ผลการวิจยั
ยังพบวา  ปจจยัที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดนที่สําคัญ ไดแก  
ปจจัยดานผูบริหารคือภาวะผูนํา  และระดับการศึกษา  ปจจัยดานโรงเรียนคือขนาดโรงเรียน  
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อัตราสวนครูตอนักเรียน  และปจจัยดานครูคือความพึงพอใจ และระดบัการศึกษา  ตามลําดับ โดย
ผูบริหารโรงเรียนสามารถนํามาพิจารณาเพือ่หาแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลให

เหมาะสมในอนาคตตอไป  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดดังนี ้
 1.  ปจจัยดานโรงเรียน  ในตัวแปร  ขนาดของโรงเรียน  อัตราสวนครูตอนักเรียน มิใชตัว
แปรที่สําคัญ  ที่มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาในดานการปรับปรุงประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา  ควรมุงใหความสําคัญไปที่ปจจัยอ่ืนมากกวา 
 2.  ปจจัยดานผูบริหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  เปน
ตัวแปรที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนได  
ดังนั้น การพฒันาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา  ทั้งดานผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยู
ในระดับสูง จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนา  ซ่ึงการพฒันาอาจทาํไดโดยการอบรมแบบ
เขม  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  หาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู  ประสบการณจาก

ผูเชี่ยวชาญ  หรือผูที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร  
            3.  ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีสมรรถภาพในดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย
เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหาร  ซ่ึงอาจทําในรูปคณะกรรมการฝายตาง ๆ  มีการติดตาม
ประเมินผลการทํางานในโรงเรียน  เพื่อใหไดขอมูลมาวางแผนเพื่อการพัฒนา  ผูบริหารตองทัน

เหตุการณ  ติดตามขาวสารทั้งดานการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  และจนกาวทนัเทคโนโลยีสมัยใหม 
 4.  ปจจัยดานครู   พบวา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู   เปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
ควรมีนโยบายที่สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียน  เพื่อใหเกิด
ความรักความผูกพันตอโรงเรียน  ซ่ึงมีสวนตอการเสริมสรางประสิทธิผลของโรงเรียน  นอกจากนี้
ยังตองสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูครู  โดยใหความสนใจกับปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ของครู      
ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี โดยการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
เปนทีม  ใหขวัญและกําลังใจ  ใหขอมูลที่ถูกตองแกคณะครู  ปฏิบัติตอครูโดยใหการยกยองนับถือ  
และทําตนเปนตัวอยางของการดํารงชีวิตที่เรียบงาย  เสียสละและอุทิศตนเพื่อผูอ่ืน  เพื่อใหเปนตัวอยาง
แกผูใตบังคับบัญชา 
 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 

 มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัดังตอไปนี ้
 1.  การวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
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อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  จากการประเมินของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานรวมกัน  
ซ่ึงจะทําใหเห็นประสิทธิผลการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้น  ควรจะทําการศึกษาจาก
กลุมตัวอยางอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก กลุมผูบริหารทั้งหมด  ไมเฉพาะแตกลุมผูบริหารที่เปนผูบริหารดีเดน
เทานั้น  กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุมผูปกครอง  กลุมนักเรียน   ซ่ึงหากสามารถศึกษาได
ครอบคลุมในทุกกลุมตัวอยางจะทําใหสามารถประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร

โรงเรียนไดอยางชัดเจนขึ้น 
 2.  การวิจัยครั้งนี้  ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดย

คัดเลือกมาเพียง  3  กลุมเทานั้น  ในการวจิัยครั้งตอไป  ควรทําการศึกษาใหครอบคลุมปจจัยอ่ืน ๆ 
ดวยเชน  กลุมผูเรียน  กลุมผูปกครอง  ซ่ึงจะทําใหไดขอมลูที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3.  การวิจัยคร้ังนี้      เปนการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนเชิงปริมาณซึ่งอาศัยตัวเลข  และสถิติในการแปลผลเปนสําคัญ  ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี
การทําวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากเรื่องของประสิทธิผลและปจจัยบางตัวหากพิจารณาจากตัวเลขเพียง

อยางเดียวอาจมีความคลาดเคลื่อนได ดังนั้นควรมีการศึกษาขอมูลโดยใชเทคนิคอื่น ๆ มาประกอบดวย 
เชน  การสังเกตพฤติกรรม  การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูบริหารและครูปฏิบัติเก็บ ขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก  เปนตน 
 
 4.  ควรศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน       โดยวิธีการดําเนินการวิจัย
แบบอื่น การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม  เพื่อไดขอมูลมาวิเคราะห  
ควรจะวิจัยเชิงคุณภาพ  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  จะทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ  
ที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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