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บทคัดย่อ
การัิจยั ประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนดีเด่น อาเภอมม่มตง จังหััด
เชี ยงหหม่ มีัตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนดีเด่น ศึกษา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารมละครู มละศึกษาปั จจัยที่มีคัามสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนดีเด่น อาเภอมม่มตง จังหััดเชี ยงหหม่ การัิจยั
ครั้งนี้หช้ัธิ ี การัิจยั เชิงปริ มาณมละทาการเก็บรับรัมข้อมูลโดยหช้มบบสารัจมละมบบสอบถาม
ผลการัิ จ ัย พบั่ า ประสิ ทธิ ผ ลการจัด การศึ ก ษาของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนดี เ ด่ น ด้ า น
คัามสามารถหนการปรับปรุ งการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน มละด้านคัามสามารถหนการบูรณาการ
ภายหนโรงเรี ยนอยูห่ นระดับมาก
ด้า นคัามสามารถหนการปรั บ ปรุ ง การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นพบั่ า โรงเรี ย น
สนับสนุ นหห้นักเรี ยนมี โอกาสสร้ างชื่ อเสี ยงทางัิชาการมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา เมื่ อครู เสนอ
คัามคิดเห็นที่ดี ๆ หนที่ประชุ มคณะครู มละผูบ้ ริ หารจะรับฟั งโดยไม่มีอคติ มละผูบ้ ริ หารสนับสนุ น
หห้ครู หาคัามรู ้เพิ่มเติม ช่ัยหห้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ตามลาดับ โดยทุกข้อมีประสิ ทธิ ผล
อยูห่ นระดับมาก
ส่ ันคัามสามารถด้านบูรณาการภายหนโรงเรี ยนนั้น พบั่า ผูบ้ ริ หารสามารถจัดประชุ ม
หห้ครู มีโอกาสมลกเปลี่ ยนคัามคิดเห็ นมละประสบการณ์ การปฏิ บตั ิ งานร่ ัมกัน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
รองลงมาได้มก่ ผูบ้ ริ หารสามารถมอบหมายงานมละมอบอานาจหน้าที่หห้ครู ได้อย่างทัั่ ถึง สังคม
ปั จจุบนั เปลี่ ยนมปลงค่อนข้างรัดเร็ ั ผูบ้ ริ หารคิดั่า โรงเรี ยนของท่านสามารถปรับตััหห้เข้ากับ

ค
สิ่ งมัดล้อมได้ โรงเรี ยนของผูบ้ ริ หารมี คุณภาพสามารถมข่งขันกับโรงเรี ยนหนสังกัดส านัก งาน
การประถมศึกษาอาเภออื่น ๆ ได้ ตามลาดับ โดยทุกข้อมีประสิ ทธิ ผลอยูห่ นระดับมาก
ส่ ันปั จจัย ที่ มี ค ัามสั ม พันธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลการจัดการศึ ก ษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
จามนกตามประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาหนมต่ละด้านพบั่า ทางด้านคัามสามารถหนการปรับปรุ ง
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ตััมปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด ได้มก่ การได้รับการสนับสนุ น
ทางสังคมของครู มละรองลงมาได้มก่ ขนาดของโรงเรี ยน
ส่ ันด้านคัามสามารถหนการบูรณาการภายหนโรงเรี ยน ตััมปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดี
ที่สุดได้มก่ ภาัะผูน้ ามบบเปลี่ยนสภาพ มละรองลงมาได้มก่ ขนาดของโรงเรี ยน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the effectiveness achievement in
education management of the distinguishing school administrators at Mae Taeng District,
Chiang Mai Province, to compare the effective achievement of the administrators and teachers,
and to study factors relating to the effectiveness achievement. The study was a quantitative
research. Data were collected by questionnaires
The results were as follows:
The effectiveness achievement in education management of the administrators
was at the highest level in both aspects of the ability of education management improvement
and the ability of school integration.
The ability of education management improvement showed that student support
for academic success was at the highest level of mean and the administrators had an
agreement on all teachers creative suggestions with no prejudices in the school, meetings
and also supported the teachers to further their study respectively. All items were at high level.
The ability of school integration revealed that sharing ideas and working experiences
among the teachers was at the highest level and the administrators assigned roles and
responsibilities to all teachers, the school management was able to be coped with social
and environmental changes, and the qualifies schools competed with other primary schools
respectively. All items were at high level.

จ
Factors relating to both aspects showed that in the ability of education management the
teacher social support was the most positive indicator while the school size was the second
one and in the ability of the school integration the adjustment leadership was the most
positive indicator while the school size was the second one.

