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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 
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ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) สร้างรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) ยืนยันความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประชากร คือ ครูในโรงเรียนเอกชนจ านวน 87,055 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยจัดสนทนากลุ่ม มีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  9 คน
วิพากษ์ร่างแบบจ าลองเชิงทฤษฎี กรอบแนวคิด ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และนิยามศัพท์ ปรับร่าง
แบบจ าลองเพ่ือตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจ าลองเชิงทฤษฎีกับข้อมูล เชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน พบว่า มี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน
ของครูและความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยพบว่า ตัวแปรด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองมีอิทธิพล
สูงที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า มี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
นักเรียน และปัจจัยด้านโรงเรียน โดยปัจจัยด้านผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก  

2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดซึ่งเท่ากับ 
0.55 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านโรงเรียนเท่ากับ 0.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านครูเท่ากับ 0.22 และ
ปัจจัยด้านนักเรียนส่งผลที่ระดับ 0.12 ตามล าดับ 
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3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านโรงเรียน และตัวแปรสังเกตรวม 12 ตัวแปร 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความ
สอดคล้องกัน (CMIN = 171.23, df = 76, p-value = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.93, RMSEA = 
0.05, RMR = 0.01, CFI = 0.98, P < 0.05) ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 
ค ำส ำคัญ : ประสิทธิผล ปัจจัย โรงเรียนเอกชน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) study the effectiveness and factors affecting the 

effectiveness of primary schools under the Office of the Private Education Commission, 
2) establish a causal model of factors affecting the effectiveness of primary schools
under the Office of the Board of Education Private, and 3) confirm the consistency, of
the model of causal relationship of factors affecting the effectiveness of primary
schools under the Office of the Private Education Commission. The population
consisted of 87,055 teachers in private schools, and the sample consisted of 420 of
them. Analytical studies were conducted to synthesize the relevant documents and
research to study the factors affecting the effectiveness of primary schools under the
Office of the Private Education Commission. The research process also involved group
discussions. With 9 experts, critics, theoretical models, conceptual frameworks, and
variables used in the research. There was also terminology to modify the model to verify if
with the empirical data. Tools were used to store the data. The questionnaire was
tested and found to have a reliability of 0.98. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment
correlation coefficient. Analysis of the harmony of the theoretical model with the
empirical data was done using a computer software.

The results were as follows: 
1) The study of the effectiveness of primary schools under the Office of the

Private Education Commission revealed that there were 3 variables: student achievement 
teacher satisfaction, and parent satisfaction. Parental satisfaction was the most 
influential. The study of the factors affecting the effectiveness of primary schools 
under the Office of the Private Education Commission revealed that there were 4 
factors: the management factors, the teacher factor, the student factor and the 
school factor. The management factor had the highest average.   
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2) The results of the analysis of the factors affecting the effectiveness of 
primary schools under the Office of the Private Education Commission showed that the 
management factor had the highest coefficient at 0.55, followed by the school factor  
at 0.27, and by the teacher factor at 0.22. The student factor was at 0.12. 

3) The causal relationship of the factors affecting the effectiveness of primary 
schools under the Office of the Private Education Commission involved four factors: 
the management factor, the teacher factor, the student factor and the school factor. 
There were 12 observable variables, which all had positive correlation coefficients in 
the same direction. The statistical significance was at the 0.05 level. The analysis of 
the causal relationship model of factors affecting the effectiveness of the primary 
schools revealed that it was consistent with the Office of the Private Education 
Commission’s empirical data (CMIN = 171.23, df = 76, p-value = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 
0.93, RMSEA = 0.05, RMR = 0.01, CFI = 0.98, P < 0.05) as it pertained to the effects on 
the effectiveness of elementary schools under the Office of the Private Education 
Commission. 

 
Keywords: Effectiveness, Factor, Private School 
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ค าปรึกษาแนะน าอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  
ไว้ ณ โอกาส นี้   รวมทั้งบุคคลต่าง  ๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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กรรมการที่ช่วยกลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความ  
สมบูรณ์ขึ้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ ประกอบด้วย ดร.ธีรวัฒน์ มิ่งขวัญ ดร.วัฒนธรรม ระยับศรี 
ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรายุทธ์ เศรษฐขจร ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญาวัฒน์  
ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา  
ดร.พงศ์ปณต พรมมา ดร.ปรียานุช สถาวรมณี ดร.สุจิตรา ทิพย์บุรี ดร.อัครเดช จ าเดิม ดร.ปฐมพงศ์ 
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ดร.อุรชา สกุลธนกฤช  และ อ.ภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ  ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถในไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

รวมทั้งโรงเรียนเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลที่อยู่ทั่วประเทศ ประโยชน์ของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่ครอบครัวที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนการเรียนรู้มาโดยตลอด ครู
อาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บุคลากรทุกท่าน รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย ที่ท าให้ผู้วิจัย มีโอกาสใน
วันนี้  
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บทที่ 1     
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศ สังคมไทยจะเป็นสังคมที่พึงปรารถนาได้ คุณภาพคนเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด กระบวนการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะเอ้ือต่อการ พัฒนาคนให้มี
คุณภาพ การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าคัญการพัฒนาคน เป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ในการที่
จะสร้างสรรค์และ พัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555 – 2559 และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาล ต่างมุ่งหวังที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสา
นึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล        
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มี
เจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่า (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยก าหนดรายละเอียดการจัดระบบการศึกษาไว้ในมาตรา 9(6) 
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และ กระบวนการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม ของ  บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคม โดยได้มีการก าหนดบทบาทของเอกชนและรัฐ
ในการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 5 ส่วนที่ 3 มาตราที่ 43 สาระส าคัญคือ “ให้การศึกษาเอกชนมีอิสระ
ในการบริหารและการจัด โดยมีการก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจาก
รัฐและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ และให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและ ทุกประเภทการศึกษา ถ้า
เป็นการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาที่ ต่ ากว่าปริญญาตรี จะอยู่ภายใต้การก ากับ 
ดูแล ของคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่วนการศึกษาระดับ
ปริญญาให้ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มี
ความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถานศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการสภาการศึกษา, 2552, น. 1) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับปรับปรุง)         
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “โรงเรียนเอกชน” เป็นสถานศึกษา หรือสถานที่บุคคลจัดการให้
การศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรีแก่นักเรียน ทุกผลัดรวมกันเกินเจ็ดคนขึ้นไป และก าหนดให้
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกประเภทประกอบ ด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ ท าหน้าที่ใน
การบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้รับ
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ใบอนุญาตจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน มีผู้จัดการและครูใหญ่เป็นผู้บริหารในการจัดการเรียน
การสอน จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนเป็นการด าเนินการจัดการ ศึกษา
เอกชน ที่มีอิสรเสรีภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการองค์กร การจัดทรัพยากร
การศึกษา การบริหารการศึกษาและเสรีภาพทางวิชาการ ภายใต้การ ควบคุม ก ากับ ดูแลและส่งเสริม 
เพ่ือคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  การจัดการศึกษาภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการให้บริการการศึกษา จาก
รายงานผลประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน พบว่าโรงเรียน
เอกชนมีส่วนช่วยลดงบประมาณประเภทรายจ่ายของรัฐคิดเป็นร้อยละ 10.43 ของค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษารวมของประเทศและจากการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยใช้แบบจ าลอง        
ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555 โรงเรียนเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณได้ 328,897 ล้าน
บาท (ส านักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา, 2552, น. 12)  Schultz (1982) นักเศรษฐศาสตร์คน
ส าคัญกล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาจะท าให้
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาภาครัฐบาลสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขัน จากรายงานผลการประเมิน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2557) พบว่า ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนมีคุณภาพระดับพอใช้และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนโรงเรียนรัฐในระดับเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ปกครองที่มีก าลังทรัพยากรที่เพียงพอ       
จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชน เนื่องจากมีความเชื่อม่ันการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
การจัดการศึกษามากกว่าโรงเรียนภาครัฐบาล ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนเอกชนไม่เพียงแต่แบ่งเบา
ภาระทางด้านงบประมาณของโรงเรียนภาครัฐเท่านั้นยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและความส าเร็จของ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
  ถึงแม้ว่านโยบายการศึกษาของชาติจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแต่ยัง
พบว่า การมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่ขยายตัวเท่าที่ควร 
นโยบายสนับสนุนการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี โดยรัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษา และ
นักเรียนทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือรายปีเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และการที่รัฐออก
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ท าให้ผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนลดลง และจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) พบว่า ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 2,240 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.05 และไม่ได้รับการรับรอง
จ านวน 304 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.95 จากจ านวนทั้งหมด 2,544 แห่ง (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน, 2553, น. 13) ในด้านคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
มีสถานศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. ในรอบแรก และพบว่า
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์         
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 (แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง), 2552-2559, น. 7) ในด้านการ
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถที่มีปริมาณเพียงพอ ในด้านการพัฒนาครู 
พบว่า ขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ท าให้การ
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เรียนการสอนในสถานศึกษาไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร (แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง), 
2552-2559, น. 8)   
 Cherrington (1989) องค์การจะด ารงอยู่ได้ต้องมีผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดย
มีประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การ ถ้าปราศจากการประเมินประสิทธิผลแล้วจะไม่มี
ทางทราบว่าผลการปฏิบัติตามภารกิจขององค์การเป็นอย่างไร ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
จะสัมฤทธิ์ผลมากหรือน้อยนั้นพฤติกรรมการบริหารของผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ดังนั้น
ในการบริหารจัดการไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนย่อมค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
เป็นส าคัญ คุณภาพของการศึกษาข้ึนอยู่กับกระบวนการจัดการและการด าเนินการของโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนเป็นหน่วยที่สัมผัสกับตัวนักเรียน ผู้รับการศึกษาโดยตรง และเห็นว่าโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษานั้น องค์ประกอบของความส าเร็จในระดับต้น  ๆ คือ พฤติกรรม          
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน จึงกล่าวได้ว่าโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพย่อม
เกิดจากการมีการบริหารจัดการที่ดี  ดังนั้นหลักประกันส าคัญที่จะท า ให้โรงเรียนมีความมั่นคงและ
ด าเนินกิจการอยู่ได้ก็คือประสิทธิผลของโรงเรียนเพราะประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญ        
ต่อการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง หากโรงเรียนเอกชนใดสามารถบริหารงานจนเกิดประสิทธิผล       
ก็ย่อมสร้างความเชื่อถือในอันที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ผลิตนักเรียนที่ดีและมีคุณภาพ  
 ได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลโรงเรียน  Hoy and Miskel (1991) 
ประสิทธิผลของโรงเรียน (IPO Index of Perceived Organization Effectiveness) ใช้ตัวชี้วัดหลาย
ตัวด้วยกัน คือ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน การร่วมมือประสานงานกัน และการรักษาค่านิยมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร 
และจากการศึกษาของ  Mott (1972) กล่าวถึงตัววัดประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ใกล้เคียงกันหลาย
ประการ ได้แก่  1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) การพัฒนา
นักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและ 4) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ส าหรับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาออกมาในระบบแบบจ าลอง
การผลิต ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้จากระบบการศึกษา ได้แก่ ความส าเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน  
ส านักงานสภาการศึกษา (2552) ก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552-2559 ก าหนดการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลการจัดการศึกษาเอกชน        
มีผลผลิตและผลลัพธ์ในด้านคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย        
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ  
 การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในทศวรรษหน้าจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 
เพราะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชน และภาคเอกชนกับภาคเอกชน
ด้วยกันเอง รวมถึงการรุกคืบจากการศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดการศึกษาในเมืองไทยก็จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยจึงต้องเร่งเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในเกือบทุกด้าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ
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ผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน 
ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน การมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ ความกล้าตัดสินใจ 
และภาวะผู้น า ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ได้แก่ การวางแผนที่ดี การแก้ปัญหารวดเร็ว        
การพัฒนาคนและงาน การบริหารเชิงรุก ผู้บริหารนั้นถือได้ว่าเป็นหลักของหน่วยงาน ต้องดูแลและ
รับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงเรียนดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารและพฤติกรรมการบริหารงานจึงมี
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถน าพาให้โรงเรียนนั้น ประสบความส าเร็จในการบริหารได้ 
(วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2552) ปัจจัยเกี่ยวกับครู ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะของครู ด้านความรู้ของครู  
ด้านการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน ประกอบด้วย ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความสามารถในการวางแผนการศึกษา 
ความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสม และปัจจัยสถานการณ์โรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน (มาตรฐาน
การแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559)                  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) พบว่า มีสถานศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มีนักวิชาการท าการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านนักเรียนและปัจจัยด้านสภาพโรงเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา  ผลการวิจัยที่
ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถม
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    1.2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    1.2.3 เพ่ือยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  1.4.1 ประสิทธิผลโรงเรียน 
            จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ 
Cameron (1978), Mott (1972), Hoy & Miskel (1991), Cretchen, Corbelt & Firestone 
(1988), Webster & Olson (1984), Lunenburg & Ornstein (1996), Caldwell & Spinks 
(1990), Woods & Orlik (1994), Hoy & Ferguson (1985), ภารดี อนันต์นาวี (2551), สัมฤทธิ์ 
กางเพ็ง (2551) และวิทยา ด่านธ ารงกุล (2551) พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ความพึงพอใจในงานของครู และความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

1.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                 
   จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                 
           จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แก่ Edmons (1979), 
Gibson & others (1979), Stedman (1987), Sammons (1991), Hillman & Mortimore 
(1995), Austin & Reynolds (1990), Gordon & Ross-Gordon D (2001), Glickman & Others 

(2001), Scheerens & Bosker (1997),  Smith & Purkey (1983), Pierce (1991), อ ารง จันทวานิช 
(2547), วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วย
ปัจจัย 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านโรงเรียน  
สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดดังภาพ 
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ภาพที่ 1.1    รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน

6 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 87,055 คน  
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) เท่ากับ 420 คน 
            ตวัแปรที่ศึกษา  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน 
            ปัจจัยด้านผู้บริหาร 

- คุณลักษณะของผู้บริหาร 
- พฤติกรรมผู้บริหาร 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ปัจจัยด้านครู 
- คุณลักษณะของครู  
- ความพึงพอใจในการท างานของครู  
- คุณภาพการสอนของครู  

           ปัจจัยด้านนักเรียน 
- พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน  
- คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   
- เจตคติของผู้เรียน   

            ปัจจัยด้านโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
- สัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน 

  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
            -    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
            -    ความพึงพอใจในการท างานของครู 
 -    ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 
1.6 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย  
 1.6.1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของข้อมูลที่
อยู่ในโครงสร้างระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการเขียน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ เป็นแบบสมมติฐาน  
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 1.6.2 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ผู้เรียน มี
ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในเวลาเรียน  6 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษา      
ปีที ่6 ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.6.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้ได้ผลของงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนจาก
องค์ประกอบ 3ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างานของ
คร ูความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
   1.6.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET ใน     
ปีการศึกษา 2559 ทั้งเป็นการสอบวัดความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557 ทั้ง 5 กลุ่ม
สาระ คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสฑร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา  

           1.6.3.2 ความพึงพอใจในการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่
พึงพอใจในงานทั้งหมดโดยรวม และอารมณ์ท่ีมีปฏิกิริยาต่องาน ของบุคลากร ทั้งในด้านบวกหรือลบที่
แต่ละคนมีต่องานของตน เป็นอารมณ์ที่จะตอบสนองต่อการท างานในหน้าที่ รวมทั้งสภาพร่างกาย 
และสังคม ที่สะท้อนถึงความส าเร็จของการด าเนินงานในโรงเรียน ซึ่งในงานวิจัยนี้ก าหนดไว้ 5 ด้าน 
คือ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน การยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ความไว้วางใจของ
ผู้บังคับบัญชา เงินเดือนค่าตอบแทนที่ได้รับ และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

          1.6.3.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
ค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การสื่อสาร และความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 1.6.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การ
บริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมากรส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู  ปัจจัยด้านนักเรียน และ ปัจจัย
ด้านโรงเรียน 
                    1.6.4.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร หมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้บริหาร และภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
                              คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีคุณลักษณะด้านส่วนตัวและ
คุณลักษณะทางด้านวิชาชีพที่ดี อันได้แก่ บุคลิกภาพดี มีวินัย กระตือรือร้นในการท างาน มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี 
มีความศรัทธาในอาชีพ มนุษยสัมพันธ์ดี และวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนของผู้บริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
                              ภาวะผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนใน
การน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้
เกิดประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน โดยเน้นที่กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห้องเรียนของคร ูส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
   1.6.4.2 ปัจจัยด้านครู หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวกับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณลักษณะของ
คร ูความพึงพอใจในการท างานของครู คุณภาพการสอนของครู  
  คุณลักษณะของครู หมายถึง คุณลักษณะครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
                             ความพึงพอใจในงานของครู หมายถึง พลังหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่
กระตุ้นบุคคลให้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในการท างาน และได้รับผลตอบแทนจากการท างาน 
                             คุณภาพการสอนของครู หมายถึง กระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง ในการเกิดการเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการใช้ชีวิตที่ดีใน
สังคมประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) มีการวางแผนที่ดี  2) มีการจัดการที่ดี  3) สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 5) มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
   1.6.4.3 ปัจจัยด้านนักเรียน หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้แก่  
พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง  
และเจตคติของผู้เรียน   
                                พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกหรือ
การปฏิบัติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรม ให้เห็นถึง
ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความสามารถรู้จักการวางแผนและการก าหนดวิธีการเรียนในขณะที่
เรียนในห้อง 
                               คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนทุกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นได้แก่  (1) ผู้ปกครองที่ดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เช่น 
อาหาร เสื้อผา อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  (2) ผู้ปกครองที่ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (3) ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน         
(4) ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับการบ้านของนักเรียน และ (5) ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยมี
อ านาจตัดสินใจในโรงเรียน 
                              เจตคติของผู้เรียน  หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่อเนื้อหาวิชาการสอนของครู ครูผู้สอน โรงเรียนและเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ หรือแนวโน้ม
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พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ พอใจ 
ไม่พอใจ เป็นต้น เจตคติของแต่ละบุคคลอาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ และมี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม  
   1.6.4.4 ปัจจัยด้านโรงเรียน หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมารส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การบริหารงานในโรงเรียน และสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
                             สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบของโรงเรียนทั้ง
ทางด้านกายภาพ และบรรยากาศของโรงเรียนมีผลต่อระบบการเรียนการสอน และส่งผลต่อผลลัพธ์
ของนักเรียนโครงสร้างการบริหารโรงเรียน หมายถึง การจัดการในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น 
ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากชุมชนเพ่ือให้สะดวกในการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนอีก โดยมี
ขอบข่ายของงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการ
นักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที ่และงานความ สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  สัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง โรงเรียนที่มีการปฏิรูปและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับเปลียนพฤติภรรมของบุคคลในชุมชน เผยความร่วมมือของบุคลากร
ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกันทั้งในระดับนักเริยน ระดับวิชาชีพ และระดับการเรียนรู้ของชุมชน  
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การแสวงหาความรู้ และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ  อยู่เสมอ ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การพัฒนางานอย่างเป็นระบบและ
การร่วมกันปฏิบัติการเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีม 
            1.6.5 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง บุคคล ซึ่งได้รับการแต่ตั้ง ให้เป็นครูใหญ่หรือผู้ช่วย
ครูใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
  1.6.6 ครู หมายถึง บุคคลในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 1- 6  
 1.6.7 โรงเรียนเอกชนหมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้มี
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในเวลาเรียน 6 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1.6.8 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของข้อมูลที่
อยู่ในโครงสร้างระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1.6.9 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของโครงสร้าง ทางความคิดหรือองค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญในเรื่องที่ศึกษานี้ 
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1.7 ประโยชน์ของการวิจัย 
 ประโยชน์ทางวิชาการ 
            องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา  
 ประโยชน์ในด้านการประยุกต์ใช้ 
            จากผลการวิจัยทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประเมิน การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียน 

การประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย  
           ผลการวิจัยสามารถน าไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

               
  การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้น าเสนอดังนี้ 
 2.1  หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
                    2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
                    2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลโรงเรียน 
                    2.1.3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลโรงเรียน 
  2.2  แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
                    2.2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 
                    2.2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับครู 
                    2.2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน 
                    2.2.4 ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
 2.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
                         2.3.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสถานศึกษาเอกชน 
                        2.3.2 แนวนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน 
                        2.3.3 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                        2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
                        2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
       2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล  
 นักวิชาการในแต่ละสาขาได้ให้นิยามของประสิทธิผล (Effectiveness) ไว้ต่าง ๆ กันขึ้นอยู่
กับว่าใครเป็นคนให้ความหมาย มุมมองของนักวิชาการแต่ละสาขาจึงแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่
แล้วจะมองประสิทธิผลไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของงานเป็นส าคัญความหมายของ
ประสิทธิผลที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ปะสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จผลที่เกิดข้ึน ส่วน
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงาน 

 Princeton University (2005) ให้นิยามประสิทธิผลว่าเป็นความสามารถที่จะปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุจุดมุ่งหมายงานที่ท าประสบความส าเร็จ และเกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจและปฏิบั ติตามล าดับขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ จนบรรลุผลที่พ่ึงประสงค์ในเวลาที่ก าหนด 

Gibson (1979) ประสิทธิผลของบุคคลไว้ว่า ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคล
ที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดหรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบความส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรง
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และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลที่เกิดขึ้นลักษณะมีคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า 
ความเหมาะสม ความดีงาม ตรงกับความต้องการที่คาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม 
และมีผู้น าผลนั้นไปใช้ให้เกิดผลได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความ
พอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรร กลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ท าให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างสูงสุด แต่ใช้ทุน ทรัพยากรและระยะเวลาน้อยที่สุด 

Schermerhorn (1999) ประสิทธิผล หมายถึง การวัดผลผลิตของงาน (Output) ของงาน 
ซึ่งเป็นการบรรลุเปูาหมาย โดยประสิทธิผลจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท างานที่สามารถช่วยให้
องค์การบรรลุเปูาหมายได้ 

Yuchtman and Seashore (1978)  ได้ให้ความหมายค าว่า “ประสิทธิผล” หมายถึง 
ความสามารถขององค์กรในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีค่า 

Reddin (1970) ประสิทธิผลนี้ พิจารณาได้ 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล   

Fiedler (1967) ประสิทธิผล คือ การท ากลุ่มสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้  

ภรณี กีร์ติบุตร (2539)  ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่หายากและมีค่า  

วิทยา ด่านธ ารงกุล (2551) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการเลือกเปูาหมายที่
เหมาะสมและบรรลุเปูาหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ องค์กรสามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือ
บริการที่ต้องการหรือไม่นั้นและสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2544) ประสิทธิผล คือ ความมีประสิทธิผล จะเป็นค าที่ให้กรอบแนวคิด
ถึงทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหาร เพราะหากสิ่ง
ที่ผู้บริหารก าหนดจะกระท านั้นมีความไม่ถูกต้องเสียตั้งแต่แรกแล้ว ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา
อีกมากมาย 

Hanman & Freeman (1977) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์การสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์องค์การที่ก าหนดไว้ 
           Gaertner & Ramnarayan (1983) ประสิทธิผลขององค์การ คือเปูาหมายและเปูาประสงค์ 
(Goals & Objectives) ที่จะประสบความส าเร็จ 
            Kopelman (1986) ประสิทธิผลขององค์การว่าขึ้นอยู่กับผลิตภาพขององค์การ 
(Productivity) โดยผลิตภาพคืออัตราส่วนของผลผลิตกับปัจจัยน าเข้า  
           Gordon (1990) ประสิทธิผลขององค์การ คือ ขีดความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการ
ผลิตเพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต ส าเร็จตามเปู าหมายต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดขึ้น 
            Robbins (1990) ประสิทธิผลขององค์การควรจะหมายถึง ระดับที่องค์การบรรลุเปูาหมาย 
Hall (1996) อธิบายเพ่ิม เติมว่า ความส าเร็จนั้นครอบคลุมถึงความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่
ใช้เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ โดยรวมถึงเปูาหมายที่
เปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป  
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           Barnard (1968) ก็ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลองค์การคือ การตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างสมบูรณ์ ความเข้มของการตอบสนองอย่างสมบูรณ์จะเป็นตัวชี้วัดความเข้มของ
ประสิทธิผล 
            Lok & Crowford (2000) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ระดับความส าเร็จของเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์องค์การ 
            สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ประสิทธิผลองค์การไว้สอดคล้องกัน คือ ผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานขององค์การ หรือระดับความสามารถของการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
           Thibodeaux & Favilla (1996) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าโดยเหมาะสม โดยไม่ได้เป็น การบังคับหรือตีกรอบให้
บุคลากรในองค์การปฏิบัติ  
            Rojas (2009) ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งที่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ ทั้งในองค์การที่
แสวงหาผลก าไรและองค์การไม่แสวงหาผลก าไร  ทั้งนี้ในองค์การสองรูปแบบจะมีลักษณะของ
แบบจ าลองการประเมินประสิทธิผลที่มีลักษณะแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น แล้วแต่การจัดรูปแบบ
ขององค์การ 
           Amitai (1981) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ระดับที่องค์การได้ตระหนักถึงเปูาหมาย
ขององค์การที่ต้องการท าให้บรรลุผล ความหมายตามนัยนี้ ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลเป็นแนวความคิดใน
วงกว้าง ซึ่งการศึกษาประสิทธิผลขององค์การที่ส าคัญสามารถแยกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
ประเภทแรกซึ่งเป็นการศึกษาในแง่การสร้างทฤษฎี (Theoretical Studies) นั้นเป็นการศึกษา ซึ่งให้
ความหมายแก่แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ จุดมุ่งหมายของทฤษฎี คือ เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการวิจัยและปฏิบัติ ในขณะที่ผลการวิจัยจะช่วยปรับปรุงทฤษฎี การปฏิบัติในด้านการ
บริหารองค์การก็จะมีพ้ืนฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นหากตั้งอยู่บนทฤษฎีและการศึกษา ประเภทที่สอง คือ การ
ศึกษาวิจัยหรือจากการสังเกตจากการปฏิบัติ (Empirical Research) ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษา
ส่วนประกอบเหล่านั้น 
           Kreitner (1983) ได้จ าแนกประสิทธิผลขององค์การออกเป็น ทัศนะดังนี้ 
   1. ทัศนะของทฤษฎีดั้งเดิมที่เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การด าเนินงานที่
บรรลุเปูาหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ (Goal Attainment Model)  
  2. ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (Goal Attainment Model)ที่เห็นว่าประสิทธิผลของ
องค์การ หมายถึง ระดับความสามารถขององค์การในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่าและขาด
แคลนมาใช้ในระบบองค์การได้ 
  3. ทัศนะที่ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (Satisfaction of 
Stakeholders Model) 
 Hoy & Miskel (2001) ได้จ าแนกทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การออกเป็น 3 ทัศนะ
เช่นกัน โดยสองทัศนะแรกสอดคล้องกับทัศนะของไคร์เนอร์ (Kreitner) ดังกล่าวข้างต้น แต่ได้บูรณา
การทัศนะแรกและทัศนะที่สองเข้าด้วยกันเป็นทัศนะที่สามที่เน้นทั้งการบรรลุเปูาหมายและเน้น
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรมาใช้ในระบบเรียกว่า “Gold and System-Resource Model 
of Effectiveness” โดยเห็นว่าในทัศนะแรกนั้นมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมาก เช่น 1) เปูาหมายของ
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องค์การนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเปูาหมายของผู้บริหารมากกว่าของครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือบุคคล  
อ่ืน ๆ 2) เปูาหมายที่มีลักษณะขัดแย้งกันมักจะถูกมองข้าม เช่น เปูาหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ความเป็นระเบียบวินัยและเปูาหมายที่เกี่ยวกับค่านิยมความไว้วางใจกัน เป็นต้น 3) เปูาหมายของ
องค์การมักจะค านึงถึงการมีผลย้อนหลัง มีไว้เพ่ือแสดงหลักฐานของการปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือ
บุคลากรเท่านั้น มิได้มีไว้เพ่ือบอกทิศทางขององค์การ 4) เปูาหมายขององค์การลักษณะเป็นพลวัต 
(Dynamic) แต่เปูาหมายที่ก าหนดมักจะคงที่  (Static) ไม่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 5) เปูาหมายโดยรวมขององค์การ (Official Goals) จะถูกน าไปก าหนด
เป็นเปูาหมาย Operative Goals หรือ Inoperative Goals ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการปฏิบัติจริง
ของโรงเรียน ดังนั้น เปูาหมายโดยรวมขององค์การ (Official Goals) ที่ก าหนดโดยกลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ บางเปูาหมายอาจไม่ ได้รับการน าไปปฏิบัติ  ส่วนทัศนะที่สองก็มีข้อ
วิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน เช่น การเน้นที่การจัดหาทรัพยากรมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือการให้ความส าคัญกับปัจจัยปูอนเข้า (Inputs) มากไปก็จะท าให้ความส าคัญ
ของปัจจัยปูอนออก (Output) ลดน้อยลงไป เป็นต้น ขณะเดียวกันต่างก็มีความเห็นพ้องกันว่า แท้ที่
จริงแล้วทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้นก็คือ ทัศนะเกี่ยวกับ Operative Goals ในทัศนะแรกนั้นเอง 
อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่เรียกว่า “ตัวแปรแทรกซ้อน” (Intervening Variables) ซึ่งมีผลกระทบที่ส าคัญ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลและการแบ่งส่วนงาน การติดต่อสื่อสารและขนาดขององค์การ 
เป็นต้นว่า องค์การสององค์การมีความเหมือนกันทุกประการในแง่ของอัตราก าลัง การติดต่อสื่อสาร
และขนาด แต่ปรากฏว่าประสิทธิผลขององค์การหนึ่งกลับมีมากกว่าอีกองค์การหนึ่ง ดังนั้น การระบุให้
ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของความแตกต่างในประสิทธิผลก็คือการระบุถึงตัวแปรแทรกซ้อนนั่นเอง Price  
(1968 อ้างถึงใน ภรณี กีร์ติบุตร, 2529) ซึ่งตัวแปรแทรกซ้อนดังกล่าวคือ  
  1. ความสามารถในการผลิต (Productivity) หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัย 
  2. การยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ (Conformity) หมายถึง ความมากน้อย
ของการที่สมาชิกขององค์การยอมรับบรรทัดฐาน (Norms) ขององค์การ 
  3. ขวัญ (Morale) หมายถึง ความมากน้อยของการที่แรงจูงใจ (Motives) ของสมาชิกแต่
ละคนได้รับการสนองตอบ 
  4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptiveness) หมายถึง ความมากน้อยของการที่
องค์การ 
สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5. ความเป็นปึกแผ่น ( Institutionalization) หมายถึง ความมากน้อยของการที่การ
ตัดสินใจเป็นที่ยอมรับในสภาพแวดล้อมซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเป็นเครื่องตัดสินความอยู่รอดขององค์การ
และการกระท าขององค์การในการผลิตผลผลิตนั้น ๆ 
 จากแนวคิดนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินการให้ได้ผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การที่ตั้งไว้ 
 
           2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลโรงเรียน 
           ความหมายของประสิทธิผลโรงเรียน   
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            บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา 
และการปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะ
นิสัย มีทักษะ มีบุคลิกภาพและมีเจตคติที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   
 องอาจ นัยพัฒน์ (2544) ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง ผลอันเกิดจากการก าหนดนโยบาย
และการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวก
หรือเพ่ิมพูนขึ้นในผลการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและผลที่ไม่ใช่วิชาการของนักเรียนคนหนึ่ง ๆ ที่ศึกษา
อยู่โรงเรียนใด ๆ นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึง  “ประสิทธิผล” (Effectiveness) แล้วมักจะมีการกล่าวถึง 
ค าว่า  “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ควบคู่กันไปด้วยเสมอ ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจึงได้มีผู้
เปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองค านี้  
 วาไร เพ็งสวัสดิ์ (2549)  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก โรงเรียนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน และบุคลากร มีความพึงพอใจในงาน 
             นริศ สวัสดี (2548) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 ภารดี อนันต์นาวี (2551) ทฤษฎีองค์กรที่เก่ียวกับประสิทธิผลองค์กรมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความหมายที่ใช้ในแนวทางเปูาหมาย (Goal-Based Approach) เป็นการพัฒนาว่า
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายหรือไม่ 
  2. ความหมายที่ใช้ในแนวทางระบบ (System-Based Approach) เป็นการพัฒนาว่า 
องค์กรน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่องค์กรและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  3. ความหมายที่ใช้ในแนวทางกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Constituencies Approach) เป็นการ
พัฒนาว่าองค์กรสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องได้           
            Walsh (1999) โรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นที่ต้องการ หมายถึงการที่โรงเรียนมีระบบที่เอา
ใจใส่ต่อความอ่อนแอทั้งหลาย ที่ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ ผลการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการจัดการของโรงเรียน 
 Sergiovanni (1991) ประสิทธิผลของโรงเรียนว่ามีความหมาย 2 ประการ คือ ความหมาย
แบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่ท าให้เกิดผลตามที่ท าให้เกิดที่ปรารถนา ความหมาย
อีกประการคือ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฎจักรของการบริหารการศึกษา 
 Morphet,John& Roller (1982) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่าง
เสียสละ ขณะเดียวกันผู้น าก็ท าหน้าที่ประสานงานให้งานด้านการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์สูงสุด 
 Glickman (1987) การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่า หมายถึงโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งเป็นองค์กรแนวหน้าที่สามารถอธิบายถึงการศึกษาที่ดีด้วยตนเองตามเปูาหมายและวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม 
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 กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้ได้ผล
ของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลโรงเรียน 

 การประเมินประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด
ขององค์การ การประเมินประสิทธิผลองค์การเป็นแนวคิดของความส าเร็จที่มีต่อองค์การความส าเร็จ  
(Successful)  
 Robbins (1997) 1) การวัดผลทางการเงิน 2) ผลผลิต 3) ความเจริญเติบโตขององค์การ  
4) ความพึงพอใจของลูกค้า 5) คุณภาพของสินค้า 6) ความยืดหยุ่น 7) ความก้าวหน้า และความ 
พึงพอใจของพนักงาน 8) การให้การยอมรับของสังคม      
 จันทรานี  สงวนนาม (2545) ชี้ชัดลงไปว่า เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินเพ่ือตัดสินความมีประสิทธิผล
ขององค์การมีหลายรูปแบบทั้งเกณฑ์เดี่ยวและเกณฑ์รวม เกณฑ์เดี่ยว (Single Criterion) เกณฑ์
เหล่านี้มักได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่ การมีผลก าไรสูง ความพึงพอใจ 
ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ผลผลิตขององค์การ การลาออก ฯลฯ ส่วนเกณฑ์รวม (Multiple 
Criterion) การที่ใช้หลายเกณฑ์เพราะองค์การต่าง ๆ มักจะมีการก าหนดเปูาหมายไว้หลายประการ 
ดังนั้น เกณฑ์ ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การจึงต้องมีหลายประการ จึงมักจะมีการใช้เกณฑ์
เดี่ยวหลาย ๆ เกณฑ์รวมกันเพ่ือให้สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ เช่น เกณฑ์ที่รวมเอาความพึง
พอใจ การมีผลก าไรสูง รวมทั้งความเจริญเติบโตขององค์การร่วมกัน สอดคล้องกับ  
 Mahoney & Weitzel (1969) ที่ให้ทัศนะว่า เกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจและ
หน่วยงานวิจัยพัฒนา ได้แก่ ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช้การวางแผน ความเชื่อถือ
ได้และความคิดริเริ่ม ส่วนเกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควรใช้ความน่าเชื่อถือได้ 
ความร่วมมือและการพัฒนา  
             Gibson and others ( 1991) ได้เสนอรูปแบบเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองค์การ
หรือโรงเรียน โดยก าหนดประสิทธิผลเป็น 3 ระดับ คือ ประสิทธิผลบุคคล ประสิทธิผลกลุ่ม และ
ประสิทธิผลองค์การ ประสิทธิผลในแต่ละระดับมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับ 
ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลของกลุ่มขึ้นอยู่กับประสิทธิผลบุคคล และประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิผลกลุ่ม  และประสิทธิผลองค์การหรือของโรงเรียนโดยรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของ
ประสิทธิผลบุคคลและประสิทธิผลกลุ่ม 
 Hoy & Miskel (1996) ได้ปรับมาใช้เป็นแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยมอง
ในมุมของระบบสังคม และได้เสนอว่าเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 มิติ คือ การ
ปรับตัวขององค์การ (OrganizationalAdaptation) ผลผลิตขององค์การ (Organizational 
Productivity)  ความกลมเกลียวในองค์การ (Organizational Cohesiveness) ความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ (Organizational Commitment) (Uline, et al., 1998 cited in Hoy & Miskel, 1982)  
 Lightfoot (1986) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ปราศจากข้อสงสัย และมีการน ามาใช้อย่างมากที่สุด ในการตัดสินความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน เหตุผลประการหนึ่งคือ มันง่าย และสะดวกในการให้นิยาม และการวัด
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ประสิทธิผลโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ และคะแนนจากการสอบ เป็นคุณลักษณะของประสิทธิผล
โรงเรียนโดยไม่มีการวิพากษ์ใด ๆ  
 Rowan, Dwyer & Bossert (1982) การนิยามเพ่ือประเมินประสิทธิผลเช่นนี้เป็นการนิยาม
ความหมายอย่างแคบ ๆ และถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ประเมินเพียงเกณฑ์เดียว (Uni-
dimensional Criterion) เป็นการประเมินแบบดั้งเดิม  
 นักวิชาการการวัดและการประเมิน นักสังคมวิทยาองค์การ ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การ ต่างก็ชี้ว่าการประเมินประสิทธิผล ควรจะใช้หลายเกณฑ์ ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ควรใช้เกณฑ์แบบพหุ 
(Multidimensional Criterions)  ทั้งนี้ เพราะการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียว เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด  
 Hoy & Miskel (2005) การใช้เครื่องมือวัดประสิทธิผลโดยใช้เกณฑ์แบบพหุ เป็นการสร้าง
แบบจ าลองทางการวิจัย ที่มีการตั้งสมมติฐาน และน าไปทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลัก
ที่อาจมีผลต่อความส าเร็จ ผลจากการวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเครื่องมือวัดประสิทธิผล
เชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นการยากท่ีจะยอมรับว่าตัวแปรเกณฑ์เดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอต่อการวัดประสิทธิผล
ขององค์การ  
 Steers (1977) อธิบายว่าทั้งนี้เพราะองค์การโดยทั่วไปมักมีเปูาหมายและวัตถุประสงค์
มากกว่าหนึ่งประการ และในประเด็นประสิทธิผลนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีความ
คาดหวังที่แตกต่างกันออกไป ท าให้การตัดสินว่าองค์การใดมีประสิทธิผล จึงมีความแตกต่างกันออกไป 
จึงจ าเป็นต้องมีการวัดประสิทธิผลองค์การในรูปแบบของเกณฑ์แบบพหุ เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง   
 Creemers (1993) ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดได้จากทักษะพ้ืนฐานทั่วไปที่มีอยู่ใน
หลักสูตร ทักษะระดับสูง ทักษะทางสังคม เจตคต ิหรือเปูาหมายทางการศึกษาด้านอ่ืน ๆ 
 Hoy & Miskel (2005) กล่าวว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การจะบอกว่าโรงเรียนมีประสิทธิผล
หรือไม่นั้น มีหลักว่าประสิทธิผลไม่ใช่ของสิ่งเดียวแต่ประสิทธิผลจะประกอบด้วย ระบบเปิด ที่มีปัจจัย
น าเข้า (มนุษย์ และทรัพยากร) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในและ
โครงสร้างองค์การ) และผลผลิต (สัมฤทธิผลของผลผลิต)    
 ในการประเมินประสิทธิผลขององค์กรนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาให้ทราบว่าองค์กรมี
สภาพความส าเร็จเป็นอย่างไร ซึ่งมีนักวิชาการเสนอแนวทางเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิผลขององค์กรดังนี้ วิธีวัดประสิทธิผลขององค์กรมี 4 วิธีคือ 1) วัดจากความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุเปูาหมาย 2) วัดโดยอาศัยความคิดระบบ 3) วัดจากความสามารถขององค์กรใน
การชนะใจผู้มี อิทธิพล 4) วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกองค์กร Stephen 
P.Robbins,Organization Theory: The Struceture and Design of Organization (1983) 
 การประเมินประสิทธิผลขององค์กร โดยเน้นความส าคัญในเรื่องการบรรลุเปูาหมาย วิธีการ
เชิงระบบและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร ดังนี้  
            1) การบรรลุเปูาหมายขององค์กร (The goal optimization approach) ปัจจุบันวิธีการที่
ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์กร ส่วนใหญ่เน้นไปที่การบรรลุเปูาหมายขององค์กร ทุกองค์กรมี
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เปูาหมายที่ชัดเจน และมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลขององค์กรการประเมินที่
เปูาหมายขององค์กร รูปแบบที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์กรมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับการบรรลุเปูาหมาย หรือผลสุดท้าย มากกว่า วิธีการ  
 ดังนั้นผู้บริหารในองค์กรจะต้องก าหนดเปูาหมายที่สามารถท าได้ หรือเปูาหมายที่เป็นจริง 
สามารถวัดได้ ไม่ใช่เปูาหมายในอุดมคติ การประเมินประสิทธิผลองค์กรโดยใช้แนวทางการบรรลุ
เปูาหมาย ท าให้ได้ประโยชน์หลายปัจจัย คือ  
  1) ท าให้ทราบว่า การที่จะบรรลุเปูาหมายสูงสุดมีความเป็นไปได้หรือไม่ จะสร้างความ
เสียหายให้กับองค์กร หรือจะท าให้องค์กรเจริญเติบโต และสามารถอยู่รอดได้ 1.1) การประเมินตาม
แนวทางการบรรลุ เปูาหมายต้องยอมรับว่าองค์กรที่แตกต่างกันย่อมมีเปูาหมายที่แตกต่างกัน 
ผู้บริหารในองค์กรจะยังให้ความส าคัญกับคนในองค์กร รู้วิธีการจูงใจคน ให้เขาเกิดความรัก และความ
พึงพอใจในการท างาน เพ่ือจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือเปูาหมายขององค์กร 1.2) ท าให้ผู้บริหารใน
องค์กรทราบปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆท าให้องค์กรไม่บรรลุเปูาหมาย เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากร 
หรือเทคโนโลยี 1.3) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลมีความยึดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
  2) วิธีการเชิงระบบ (A System Perspective) การประเมินประสิทธิผลองค์กรตามแนวคิด
ระบบเปิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แนวคิดนี้เน้นความส าคัญของส่วนต่าง  ๆ ในองค์กร และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กร มีองค์ประกอบ 4 ข้อ 1) ลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น โครงสร้างขององค์กรเทคโนโลยี 2) ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ 
เงื่อนไขทางการตลาด 3) ลักษณะเฉพาะของพนักงาน เช่น ระดับความพึงพอใจในงานความผูกพัน 
กับงาน 4) นโยบายด้านการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
  3) การเน้นพฤติกรรม (a Behavioral Emphasis) แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของแต่
ละบุคคลมีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์กร การประเมินองค์กรหรือการวิเคราะห์
องค์กร ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเปูาหมายของบุคคลและ
เปูาหมายขององค์กร ที่มีสัมพันธ์กัน โดยเน้นที่เปูาหมายขององค์กรเป็นเปูาหมายร่วม ซึ่งเกิดจากกลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนร่วมในองค์กรช่วยกันก าหนดเปูามาย และยอมรับเปูาหมายร่วมกันและยึดถือเปูาหมาย
ขององค์กร ดังนั้นบางส่วนของเปูาหมายองค์กรจะเป็นเปูาหมายของบุคคล ผู้บริหารในองค์กรจะต้อง
จูงใจและใช้ภาวะผู้น า ในการกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรแสดงพฤติกรรม ที่คาดหวังและตอบสนองต่อ
เปูาหมายส่วนบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของเปูาหมายองค์กร Richard, GerardoR, Ungson, Richard 
(1985) 
 Campbell (1977)  เสนอแนะตัวบ่งชี้ในการประเมินหน้าที่ หลัก 4 ประการ ดังนี้                                                                                                                                                                                     
            1. การปรับตัว (Adaptation-A) หมายถึง การที่องค์กรจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายในองค์กร ให้สนองต่อสภาพการณ์ใหม่ ที่
มีผลกระทบต่อองค์กร เกณฑ์ที่จะใช้วัด ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability)  
2) นวัตกรรม (Innovation) 3) ความเจริญเติบโต (Growth) 4) การพัฒนา (Development) 
            2 การบรรลุเปูาหมาย (Goal Attainment-G) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การจัดหา การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
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วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด 1) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 2) คุณภาพ (Quality) 3) การ
แสวงหาทรัพยากร (Resoure Acpuistion) 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
             3. การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง การประสานความสัมพันธ์ของสมาชิกภายใน
องค์กร เพ่ือการรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 1) ความพอใจ (Satisfaction) 2) บรรยากาศ (Climate) 3) การสื่อความหมาย 
(Communication) 4) ความขัดแย้ง (Conflict) 
             4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency-L) หมายถึง การด ารงและรักษาระบบค่านิยม
ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบทางด้านวัฒนธรรมองค์กร แรงจูงใจในการท างานให้คงอยู่ใน
องค์กร ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความภักดี (Loualty) 2) ความสนในของคนส่วนใหญ่(Central Life 
Interest) 3) แรงจูงใจ (Motivation) 4) เอกลักษณ์ (Identity) (John, 1977) 
       Hersey, Blachard & Johnson (1982) ยังได้เพ่ิมการจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยที่  
5 อีกด้วย และแม้ว่าจะมีปัจจัยดังกล่าวแล้วการบริหารโรงเรียนยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีส่วนส าคัญในการบริหาร ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร 
ลักษณะนิสัยและความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน
ค่านิยมและอุดมการณ์ของสังคม การที่ผู้บริหารจะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลได้นั้นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนการวิเคราะห์ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพองค์การ เป็นเรื่องที่ส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างยิ่งส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้ เพราะองค์การจะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับผลส าเร็จตามเปูาหมาย
ขององค์การ และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
วิเคราะห์ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเหตุเป็นผล 
และน่าเชื่อถือ ผู้บริหารองค์การอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
องค์การ ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 แนวคิดดังนี้ รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค ์สุวรรณสาร (2536) 
            1. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวกลไกการควบคุมและการจัดตั้งองค์การ 
             การจัดตั้งองค์การย่อมมีวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดตั้งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การของรัฐหรือเอกชน หรือองค์การเพ่ือการกุศล ทั้งนี้ ย่อมตั้งอยู่บนฐานของกลไกเดียวกัน 
โดยมีลักษณะของกลไก ดังนี้ 
                1.1 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
                1.2 มีการก าหนดแผนงานและภาระงาน 
                1.3 มีการก าหนดทรัพยากรการบริหาร 
                1.4 มีอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ 
                1.5 มีการด าเนินงาน 
       1.6 มีการประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
 ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น จะเป็นการประเมินภาพรวมขององค์การ ส่วน
การประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมตามข้อ 1.6 นั้นเป็นเพียงส่วนสนับสนุน
ปลีกย่อยของผลที่คาดหวังให้เกิดขององค์การเท่านั้น เช่น ความคาดหวังของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมุ่งหวัง
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ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้น ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลของ สพฐ. ต้องดูที่
ผลส าเร็จคือ นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมมากน้อย
เพียงไร ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การทางการศึกษา จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่าง
ชัดเจนเหมือนในองค์การของเอกชน เช่น องค์การทางการเงิน องค์การทางอุตสาหกรรม เพราะว่า
หากองค์การเหล่านี้ไม่มีประสิทธิผลองค์การก็อยู่ไม่ได้ ต้องขาดทุน ล้มเลิกกิจการไป ตรงกันข้ามกับ
องค์การของรัฐ เช่น โรงเรียนประถมศึกษารัฐเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการลงทุน การบริการ
ผลตอบแทนกลับคืนจึงไม่มีความชัดเจนเช่นในองค์การเอกชน วิธีการวิเคราะห์องค์การตามแนวคิด
การใช้กลไกควบคุม มีวิธีการคือให้พิจารณาว่าองค์ประกอบที่เป็นการประเมินผลของงาน คือ 
ความส าเร็จของงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน ว่างานที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือไม่ เพียงไร องค์ประกอบทรัพยากร เปรียบเทียบกับภาระงานว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
กับงานท่ีได้รับจากภารงานดังกล่าวหรือไม ่
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) การ
วิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การแนวนี้อาศัย ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ทฤษฎีที่อธิบายว่าแต่ละ
สิ่งที่อยู่ในจักรวาล ไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เพียงใดล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบ มีคุณสมบัติความเป็น
ระบบ คือ เป็นหน่วยท างาน มีผลผลิต มีกระบวนการ มีสิ่งปูอน มีขอบเขต เป็นส่วนย่อยของอภิระบบ 
ประกอบด้วยอนุระบบ ผลผลิตรวมของหน่วยระบบเกิดจากการท างานประสานกันของอนุระบบ และ
แต่ละสิ่งมีความเป็นหน่วยระบบตามมิติต่าง ๆ กันในเวลาเดียวกัน เฉลียว บุรีภักด ี(2544)    
             จันทรานี สงวนนาม (2545) อธิบายว่า ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีที่มีการศึกษาขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การ ท าให้สามารถอธิบายพฤติกรรมองค์การได้ทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การการศึกษาเป็นระบบการท างานระบบหนึ่งเช่นเดียวกับ
ระบบการท างานอ่ืน ๆ กล่าวคือ มีสิ่งปูอน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไม่ว่าจะมองในระดับโรงเรียน 
หรือระดับกระทรวง การที่มองว่าการศึกษาเป็นระบบการท างาน ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเพ่ิม
ผลผลิต ลดความสิ้นเปลืองและความสูญเปล่า นั่นคือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั่นเอง  

ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2541) ส าหรับแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ ซึ่งเป็นไป
ตามธรรมชาติของโรงเรียน และองค์การโดยทั่ว ๆ ไป ในประเด็นมุมมองขององค์การในฐานะที่เป็น
ระบบเปิด  

Denison (1990) และ Hoy & Miskel (2005) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้คล้ายคลึงกัน โดยสรุปได้
ว่า มุมมองของ องค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด เป็นการมองที่ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ โดยไม่เชื่อว่าองค์การจะแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการรับ
อิทธิพลใด ๆ จากภายนอกได้ อิทธิพลที่มากระทบต่อโรงเรียน ในฐานะที่เป็นระบบเปิด ได้แก่ การ
แข่งขัน แย่งชิงทรัพยากร และแรงกดดันจากนโยบายและการเมือง รูปแบบองค์การในระบบเปิดนั้นไม่
เพียงแต่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างแนบแน่น องค์การนั้น
รับเอาสิ่งปูอนจากสิ่งแวดล้อมแล้วแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นผลผลิต ดังภาพประกอบ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด 
ที่มา : Hoy, Wayne K.; & Miskel, Cecil G. (2005). Educational Administration : Theory , 

Research , and Practice. 7 th ed 
  
 จากภาพประกอบอธิบายได้ว่า ระบบของโรงเรียนนั้นมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยปูอนเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process / Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) โดยในแต่ละ
ส่วนยังมีองค์ประกอบย่อย ๆ อ่ืนอีก และจะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากส่วนของผลผลิต (Outputs) ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างขององค์การในระบบเปิด คือ
โรงเรียนที่เป็นระบบหนึ่งของสังคม ซึ่งรับทรัพยากร เช่น แรงงาน นักเรียน เงิน จากสิ่งแวดล้อมและ
วัตถุต่าง ๆ เข้ามาสู่กระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมี
ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิต
ที่มาจากระบบนั่นเอง เฉลียว บุรีภักด ี(2538)  การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิดนั้นมีนักการศึกษา  
 Scott (1992, 1998) และ Pounder (1999) ได้เสนอแนวคิดสอดคล้องกันว่า ระบบสังคม
เป็นระบบเปิดองค์การทางการทุกองค์การเป็นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคมไม่จ าเป็นต้อง
เป็นองค์การที่เป็นทางการ โรงเรียนก็เช่นเดียวกันจะได้รับผลกระทบจากค่านิยมของสังคม นโยบาย
การเมืองและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้บทบาทและสถานภาพของ
ตน ระบบสังคมนั้นแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ระบบสังคมเน้นเปูาหมายเป็นส าคัญซึ่ง
ในระบบจะมีเปูาหมายหลาย ๆ เปูาหมาย ในโรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเปูาหมาย
มากมายเช่นกัน แต่เปูาหมายที่เป็นหลักรวม คือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพ่ือเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ระบบสังคมเป็นระบบที่มีโครงสร้าง แต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ เฉพาะทาง (Specialization) และการมีล าดับขั้นตอนที่ลดหลั่น 
(Hierarchy) ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ มีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษ
และให้รางวัล องค์การทางการทุกองค์การเป็นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคม ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นองค์การที่เป็นทางการ  
 จันทรานี สงวนนาม (2545)  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงระบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศไทยไว้ว่ามีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบปัจจัยน าเข้าหรือสิ่งปูอน ประกอบด้วยนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่
หลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้เกิดผล
ส าเร็จ 

                                                                                               สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ปัจจัยน าเข้า 

-  คน -วัสดุ -เงิน 

 

ผลผลติ 

-ผลิตผล-  การบริการ 
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 2. องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การวางนโยบายการ
บริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การค้นคว้าวิจัย และการสนับสนุน ฯลฯ 
 3. องค์ประกอบผลงานหรือผลผลิต ในระบบราชการเรามักเรียกว่า ผลงาน ขณะที่วงการ
ธุรกิจจะเรียกว่า ผลผลิต อย่างไรก็ตามทั้งสองค าก็มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ตามสภาพลักษณะ
ขององค์การที่แตกต่างกัน โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภท คือผลงานด้านการบริการ 
และด้านผลผลิตที่สามารถนับได้ หรืออาจแบ่งผลิตเป็น ผลที่รัฐต้องการ ผลที่ประชาชนต้องการ และ
ผลที่ระบบต้องการ ผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ  และสิ่งปูอน
เป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด แม้แต่ตัวนักเรียนเองควรปฏิบัติเนื้องาน
โดยค านึงหน้าที่ของตน เพ่ือช่วยกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติ  อย่างไรก็ตามในฐานะที่ระบบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบอ่ืน  ๆ  
ในสังคม ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากระบบอื่น ๆ จึงกลายเป็นแรงกดดัน ที่ส าคัญม ี2 ประการคือ 
 1.  แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในสังคมมี
มุมมองทางเศรษฐกิจว่าการ ศึกษาในปัจจุบันคือการลงทุน การศึกษาในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืน ๆ มีผลท าให้มีการเรียกร้องในการปฏิรูป ที่ต้องจัดให้นักเรียนมีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ ได้ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในผลของการจัดการศึกษา 
 2.  แรงกดดันทางการเมือง สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในปัจจุบัน เพราะว่าเมื่อมุมมอง
การบริหารจัดการของประเทศเปลี่ยนแปลงไป การบริหารการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงตามดังจะเห็นได้
จากการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปลี่ยนไปตามการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง มีการกระจายอ านาจ
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา องค์ประกอบด้านนี้ จะมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ทั้งในระดับหน่วยงานบังคับบัญชาและที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก เช่นในด้านนโยบาย การทุ่มเท
งบประมาณ การให้เงินเดือน สวัสดิการ และความก้าวหน้า ส่วนในระดับโรงเรียนการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นก็มีส่วนโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การให้ การสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล การให้ความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่น  ทั้งก านัน และผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการบางท่านได้
กล่าวถึง ประสิทธิผลและคุณภาพขององค์การ ว่าเป็นความคิดหลักของการศึกษาองค์การตามทฤษฎี
ของระบบเปิดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงศตวรรษที่ 20 ประสิทธิผลของ
องค์การกลายมาเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นในการศึกษาทฤษฎีองค์การ  
 Carmeron & Whetten (1996) ได้เขียนไว้ในรายงานชิ้นหนึ่ง โดยสรุปว่า  ประสิทธิผล 
เป็นรากเหง้าส าคัญของการน าพาโรงเรียนไปสู่คุณภาพ แม้ว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่อง
เดียวกันแต่ทั้งสองต่างมุ่งเน้นและอธิบายผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่างดี  และเสนอว่าระบบ
สังคมแบบเปิดเป็นกรอบในการศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การที่ส าคัญ  การมอง
โรงเรียนในฐานะระบบเปิด ในระบบสังคมนั้น  
 
 Hoy & Miskel (2005) ให้แนวคิด ดังนี้  
 1. ระบบสังคมเป็นระบบเปิด โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก ค่านิยมของสังคม และ
ทรัพยากรในชุมชน การเมือง และประวัติศาสตร์ของชุมชน  
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 2. ประชาชนอยู่ในระบบสังคม คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ ความต้องการพ้ืนฐาน
ของตนแต่อยู่ภายใต้บทบาท และสถานภาพของตน  
 3. ระบบสังคมนั้น แต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ทั้งคุณลักษณะ และกิจกรรม  
เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบส่วนอื่นๆ ก็จะได้รับด้วย เช่น เมื่อผู้ปกครองมีความต้องการให้เปิด
วิชาเรียนตามความประสงค์ของตนเพ่ิมข้ึน ผู้บริหารก็จะได้รับผลโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันครูผู้สอน
และนักเรียนก็จะได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย  
 4. ระบบสังคมนั้น เน้นเปูาหมายเป็นส าคัญ ซึ่งในระบบจะมีเปูาหมายหลาย ๆ เปูาหมายใน
โรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเปูาหมายมากมาย เช่นกัน แต่เปูาหมายที่เป็นหลักรวม
คือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม  
 5. ระบบสังคมเป็นระบบที่มีโครงสร้างแต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ออกไปตามหน้าที่เฉพาะและการจัดสรรทรัพยากร ระบบโรงเรียน เป็นระบบราชการมีการแบ่งงานกัน
ท า (Division of Labor) เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ เน้นความช านาญเฉพาะทาง 
(Specialization) เช่น ครูผู้สอน นักแนะแนวให้ค าปรึกษา นักบริหาร และการมีล าดับขั้นตอน 
(Hierarchy) เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูผู้สอน  
 6. ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติการที่เป็นทางการและมีแบบแผน
พฤตกิรรมที่สังคมร่วมกันวางไว้ โดยคาดหวังว่าทุกคนในสังคมจะรู้และร่วมกันปฏิบัติตามสิ่งนั้น ๆ  
            7. ระบบสังคมมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวัล กล่าวคือถ้าหากผู้ใดปฏิบัติผิด
ไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสังคม หากปฏิบัติถูกต้องก็จะได้รับรางวัล ทั้งนี้โดยกลไกของทางการ
เช่น การไล่ออก การรอลงอาญา การให้สิ้นสุดการท างาน การให้พ้นวาระ และการเลื่อนต าแหน่ง และ
การแทรกแซงที่ไม่เป็นทางการเช่น การพูดจาถากถาง การคว่ าบาตรและการเย้ยหยัน  
 8. ระบบสังคมมีระบบการเมืองระบบความสัมพันธ์ของอ านาจที่ผลักดันสู่ความสัมพันธ์ของ
บุคคลในสังคม  
 9. ระบบสังคมจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นเฉพาะของตนกล่าว คือ เป็นระบบที่มีการ
ร่วมกันของค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ร่วม (Shared Value)  
 10. ระบบสังคมเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์และมีความคิดรวบยอด กล่าวคือระบบสังคมจะ
มีการสร้างระบบทั่ว ๆ ไป ที่สามารถมองแบบประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยสังคมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย
ใหญ่หรือหน่วยเล็ก เช่นระบบห้องเรียน เราสามารถเทียบเคียงได้กับระบบสังคม ถ้าดูเพียง
วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่พิจารณาโรงเรียนหรือขอบเขตการศึกษาว่าเป็นระบบสังคม
ระบบหนึ่งแต่มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป  
            11. ทุกองค์การที่เป็นทางการอยู่ในระบบสังคม แต่ระบบสังคมทุกระบบไม่จ าเป็นต้องเป็น
องค์การที่เป็นทางการ  

 Pounder (1999) ได้ศึกษาเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การตามกรอบความคิดการแข่งขัน
คุณค่า มีมิติประสิทธิผล 9 ด้าน คือ 1) ผลผลิต - ประสิทธิภาพ 2) คุณภาพ 3) ความสามัคคี – ขวัญ 
4) ความพร้อม – การปรับตัว 5) การจัดการข่าวสาร -  การติดต่อสื่อสาร 6) ความเจริญเติบโต
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร 7) การวางแผน – ก าหนดเปูาหมาย 8) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 9) ความมั่นคง การควบคุม 
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 Hoy and Miskel (1991) เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององค์การพิจารณา
จาก 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพัฒนา 2) การบรรลุเปูาหมาย 3) ความพึงพอใจในการ
ท างาน 4) ความสนใจในชีวิต 
 Robbins (1997) ได้สร้างเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลองค์การที่ครอบคลุมเกณฑ์ต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีเกณฑ์ดังนี้ 1) การวัดผลทางการเงิน 2) ผลผลิต  
3) ความเจริญเติบโตขององค์การ 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5) คุณภาพของสินค้า 6) ความ
ยืดหยุ่น 7) ความก้าวหน้าและความพึงพอใจของบุคลากร 8) การให้การยอมรับของสังคม 
             Gillham (2000) เสนอเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 1) มีพันธกิจชัดเจน              
2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) บรรยากาศที่มีความคาดหวังสูงใน
ความส าเร็จ 4) โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ 5) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 6) การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
  Sergiovanni (2001) ได้เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังนี้ 1) เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 4) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มี
การพัฒนาบุคลากร 7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วม 
  Lunenburg and Ornstein (1996) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จาก
โครงการ Connecticut School Effectiveness Projeect และสรุปลักษณะของการบริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
  1. มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบปลอดภัยและไม่เป็นปัญหาอุปสรรคส าหรับการเรียนการ
สอน 
  2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในภาระผูกพันของเปูาหมายการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ 
  3. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยที่ผู้บริหารต้องประยุกต์ใช้คุณลักษณะของงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผล 
  4. มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง โดยที่อาจารย์สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ใน
ทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้ 
  5. ทุ่มเทเวลาในการท างาน เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ 
  7. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและ 
ช่วยเหลือส่วนที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
             Woods & Orlik (1994) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไว้ว่า ควรมีลักษณะ
ดังนี้ คือ  (1) ความคาดหวังสูง การสอนที่ท้าทาย ความส าเร็จในหลายด้าน (2) บริบทและวัฒนธรรม
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีผลต่อคุณภาพการเรียนการ
สอน (4) พัฒนาในวิชาชีพ มีความผูกพันระยะยาวเพ่ือความเติบโตพัฒนาทางสติปัญญา (5) จิตส านึก
ชุมชน การตัดสินใจร่วม และการวางแผนร่วมกัน เพ่ือมีพันธะผูกพัน (6) ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ระเบียบเชิงสังคม เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน (7) มีการตรวจสอบภายใน 



26 
 

ระบบการประเมินนโยบายและการปฏิบัติของโรงเรียนจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ (8) สามารถรับการ
ตรวจสอบได้จากผู้ตรวจสอบภายนอกใช้ตัวบ่งชี้และเหตุการณ์เป็นตัวชี้วัด 
             Gillham (2000) เสนอเกณฑ์การวัดประสิทธิของโรงเรียนดังนี้ 1. มีพันธกิจชัดเจน  
2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. บรรยากาศที่มีการคาดหวังสูงใน
ความส าเร็จ 4. โอกาสและเวลาในการเรียนรู้ 5. ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 6. การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 Orstein (2003) สรุปว่าเกณฑ์ตัดสินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษามี 12 
ประการ คือ 1. ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ  2. คะแนนจาการเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง  
3. คะแนนจากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น เช่น การเขียน  หรือการวัดอย่างอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนด 
ในวัตถุประสงค์ 4. คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 5. ความเห็นของครูและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของนักเรียน 6. ความคิดของผู้ปกครองและชุมชน 7. การมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 8. รางวัลที่นักเรียนได้รับ 9. อัตราการมาเรียน 10. จ านวน
วัสดุ สื่อ ที่นักเรียนยืมจากห้องสมุด 11. คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น งานศิลปะ การ
ดนตรี และการแสดง 12. การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรียน 
           Daft (1986) และ Gibson; et al (1991) อธิบายตรงกันถึงโมเดลของประสิทธิผลที่จะ
ยืนยันว่าโรงเรียนนั้น ๆ มีประสิทธิผลหรือไม่นั้นมี 3 โมเดลส าคัญ คือ 
 1. โมเดลวัตถุประสงค์ (Goal Model of Organization Effectiveness) ขององค์การที่มี
ประสิทธิผล แบ่งวัตถุประสงค์เป็น 2 อย่าง คือ 1) วัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ (Official Goals)   
2) วัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงปฏิบัติการ (Operative Goals) 
 2. โมเดลระบบทรัพยากร (System-Resource Model of Organization Effectiveness) 
คือ การมีประสิทธิผลขององค์การอยู่ที่ความสามารถ ที่จะเปรียบเทียบความสามารถในการต่อรอง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลน หรือที่มีค่ามากกว่า โมเดลที่อาศัยทฤษฎีระบบ เป็นการอธิบาย
พฤติกรรมบุคคลในองค์การที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์การพิจารณาในส่วน
ของพฤติกรรมการท างานบุคคลและกลุ่มภายในองค์การนั้น เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง การท างาน
ขององค์การไปสู่ผลผลิต ส่วนภายนอกองค์การก็ได้รับการกดดันในเรื่องการแข่งขันกันให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่จ าเป็น 
 3. โมเดลผสมผสานระหว่างเปูาหมายและระบบทรัพยากร (An Integrated Goal and 
System-Resource Model of Organization Effectiveness) เป็นการมองต่อจากเกณฑ์หลักโดย
การมององค์กรในระบบเปิด มีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) มิติเวลา 2) มิติองค์ประกอบ 
พหุ เป็นการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 3) มิติเกณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดหลักการ คือ 
ไม่มีเกณฑ์ใดดีที่สุด จึงต้องวัดในลักษณะของวิธีการเชิงระบบ โมเดลที่เกิดจากการบูรณาการในทุก
โมเดล และทุกมิติ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนได้ โดยจะต้องมี
การปรับ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีสิ่งชี้วัดคือ 1) ปัจจัยน าเข้าได้แก่ ทรัพยากร 
และเงิน สิ่งอ านวยความสะดวก ความพร้อมของนักเรียน ความสามารถของครูเทคโนโลยี การ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง การเมือง และระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษา 2) กระบวนการ ได้แก่ 
ความสม่ าเสมอ และวิสัยทัศน์ บรรยากาศของสุขภาพ ระดับแรงจูงใจ บรรยากาศในโรงเรียนและ
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ห้องเรียน คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพการสอน เวลาที่ใช้เรียน และคุณภาพของผู้น า และ  
3) ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักเรียน อัตราการขาดงานของ ครู อัตราการออก
กลางคัน และคุณภาพการปฏิบัติงาน Hoy & Miskel (2001)  
 อย่างไรก็ตามการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งของการวิจัยทาง
การศึกษาในด้านการศึกษาประสิทธิผลขององค์การ มีการพัฒนารูปแบบการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
โครงสร้างขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางการศึกษาที่มีตัวแปรเกี่ยวข้องมากมาย  ฉะนั้นตัว
แปรที่นักวิจัยน ามาศึกษาควรเป็นตัวแปรที่ครอบคลุมทั้งระบบการศึกษา  ที่มีปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ตัวแปรแต่ละระดับที่น ามาศึกษาต้องมี
ความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันในองค์การ Scheerens & Creemers(1988)  
 จากผลงานของ Sergiovanni (1991) Duttweiler’s (1988,1990) Purkey&Smith (1982) 
Rouche & Baker (1986) Stedman (1987) Wayson, et al. (1988) และ Wimpellberg, Teddlie & 
Stringfied (1989) แสดงให้เห็นว่าหากจะนิยามองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนใหม่ที่ได้จากผล
การศึกษาในระยะแรก ประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ต่อไปนี้คือ 1) เน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ  2) มีการน าเสนอหลักสูตรส าหรับคนที่มีปัญหาทางการเรียน  
3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีการสร้างบรรยากาศที่เป็นไปในทางบวก 
5) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ทางวิชาการ 6) มีการส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 7) มีการฝึกการเป็นผู้น าร่วมกัน 
8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
 Webster & Olson (1984) กล่าวว่าการพิจารณาถึงประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น มีหลาย
ปัจจัยที่จะต้องมีการพิจารณา แม้ว่าโดยทั่ว ๆ ไปมักจะนึกถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เอ็ดมอน 
(Edmonds, 1992) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการพิจารณาจาก การมี
ผู้น าที่เข้มแข็ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และการมุ่งไปที่การสอนทักษะที่ส าคัญให้กับนักเรียน 
สอดคล้องกับ  
 Lunenburg & Ornstein (2004) ได้เสนอว่าการจะพิจารณาว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
หรือไม่นั้น เกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยมี
ตัวชี้วัดโดยทั่ว ๆ ไป คือ 1) การเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังกับผลสัมฤทธิ์ที่เป็นอยู่ของ
นักเรียน 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยเกรดว่าเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนระหว่างโรงเรียนประเภทเดียวกัน เมื่อผู้ปกครองมีรายได้และชนชั้นทางสังคมไม่แตกต่างกัน  
4) เปรียบเทียบกลุ่มของนักเรียนโดยจ าแนกตาม เพศ และชนชั้นทางสังคม 5) วิเคราะห์เกี่ยวกับเกรด
ที่มีอัตราเฟูอสูง ความโด่งเบ้ของระดับผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เกณฑ์ต่อไปนี้วัด
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้อีกด้วย คือ Lunenburg & Ornstein (2004) 
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 1. ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 2. การเข้าใจในภารกิจของโรงเรียน คือ การที่คณะครูทัง้หมดในโรงเรียน มีความรู้สึกผูกพัน
และรู้ถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ การจัดล าดับงาน กระบวนการวัดและประเมิน และ มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
 3. การมีภาวะผู้น าทางวิชาการ คือการที่ผู้อ านวยการเป็นคนที่เข้าใจในงานวิชาการและมี
คุณลักษณะที่จะประยุกต์งานไปสู่ประสิทธิผล 
 4. บรรยากาศที่มีความคาดหวังสูง คือการที่บุคคลในคณะมีความสามารถที่จะน านักเรียน
ไปสู่การเรียนเพื่อรอบรู้ในทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
 5. การให้เวลามาก ๆ ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน คือ การมีเวลาที่จะให้กับนักเรียน
ในการวางแผนการจัดกิจกรรม และฝึกทักษะต่าง ๆ 
 6. ความถี่ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน คือ การใช้เวลาในการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นรายบุคคล และมีโปรแกรมเพ่ือการช่วยเหลือ แนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล 
 7. การมีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในเชิงบวก คือ การที่มีการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองสนับสนุนในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียนดีขึ้น 
       Walsh (1999) วิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีเปูาหมายสูงสุด คือการบริหารงานร่วมกับคณะครู 
และนักเรียนให้โรงเรียนมีประสิทธิผล โดยนักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
องค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมี ดังนี้ 1. การเข้าถึงความส าเร็จที่
แท้จริง 2. การเข้าถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 3. การรับรู้ถึงบริบทที่อยู่รอบโรงเรียน 4. การรู้ถึงจุด
แข็ง จุดอ่อนของทีมงาน 5. การรู้ถึงระดับและความสามารถของนักเรียน 6. มีระบบบริหารข้อมูลที่มี
ประสิทธิผล 7. การรู้ถึงล าดับของงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 8. การมีวิสัยทัศน์และรู้
ว่าเปูาหมายของโรงเรียนอยู่ที่ไหน 
 Teddlie (1994) Reynolds, et al. (1994) Creemers (1994) และ Hill & Rowe 
(1996) ได้ข้อเสนอว่า การวิจัยประสิทธิผลโรงเรียนจะต้องมองที่หน้าที่ (Function) ของโรงเรียนให้
กว้างขึ้นโดยในระยะแรกมีการศึกษาเฉพาะระดับโรงเรียน  แต่ต่อมาพบว่า จ าเป็นต้องศึกษา
กระบวนการในห้องเรียนด้วยเพราะแท้จริงแล้ว กระบวนการในห้องเรียนมีความส าคัญกว่าระดับ
โรงเรียน  
             Uline, et al. (1998) ได้พยายามสร้างโมเดลของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจาก
งานวิจัยต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของ Goodman & Pennings (1977)  Hoy & Miskel (2005) และ 
Morgan (1997)  ซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถวัดประสิทธิผลได้อย่างเป็นปรนัย โดยแบ่งประสิทธิผลของ
โรงเรียนออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้  (Sweetland & Hoy 2000)  1) ด้านการเรียนการสอน 
(Instrumental) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Student Achievement) 2) ผลผลิตที่
แสดงออกถึงความรู้สึก (Expressive Outcomes) คือ บรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) 
และความไว้วางใจกัน (Trust) โดยตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงดู 
คุณภาพของครู วิธีการเรียน เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ แนวคิดของ Van Damme, et al (2002) เสนอว่าควรมีการประเมิน
ประสิทธิผลโรงเรียนสองส่วน ดังนี้ คือ 
 1. ผลผลิตที่เป็นวิชาการ (Academic Output) ของโรงเรียน โดยวัดจากคะแนนวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย อันเป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ และเป็นวิชาที่เป็นทักษะ
พ้ืนฐานของนักเรียน โดยวัดจากเกรดในวิชาดังกล่าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 2)  
ดังที่ ครีเมอร์ส และเรย์โนลด์ (Creemers & Reynolds, 1996) ให้เหตุผลว่าวิชาคณิตศาสตร์  
และภาษาไทยเป็นวิชาที่ครอบคลุมทักษะพ้ืนฐานความรู้ของบุคคล ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ และ
คิดเป็น 
 2. ผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (Non-Academic Output) อาศัยแนวคิดของแวน แดม; และคน
อ่ืน ๆ Van Damme, et al. (2002)  ได้ท าการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ประเทศเบลเยียม เป็นการศึกษาแบบพหุระดับ ที่ศึกษาแบบระยะยาวถึง 10 ปี ใช้เครื่องมือ
วัดประสิทธิผลที่พัฒนาโดย แวน แลนเดกแฮม และคนอ่ืน ๆ ซึ่ง แวน แลนเดกแฮม ได้พัฒนา
เครื่องมือชื่อ The Loso Well-Being Questionnaire ชื่อ “Academic self-concept” ซึ่งมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไว้น่าเชื่อถือ โดยข้อค าถามมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ มีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้         
1. ความสนใจในสิ่งที่เรียน 2. ความสัมพันธ์กับครู 3. ความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน 4. ความสนใจในชั้น
เรียน 5. แรงจูงใจต่อสิ่งที่เรียน 6. เจตคติต่อการบ้าน 7. ความคิดท่ีมีต่อวิชาการ 8. การบูรณาการทาง
สังคมในห้องเรียน 

2.1.3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลโรงเรียน      
Cameron (1978) ได้จ าแนกตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็น 9 มิติ ประกอบด้วย  

(1) ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน (2) การพัฒนาด้านวิชาการของผู้เรียน (3) การพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียน (4) การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน (5) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อครูและ
ผู้บริหาร (6) การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู (7) ระบบการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนแบบเปิด  
(8) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร และ (9) สภาพขององค์การ 

Cretchen, Corbelt & Firestone (1988) ได้ก าหนดเกณฑ์วัดประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 
4 ด้าน ได้แก่ (1) ความพึงพอใจของครู (2) จ านวนผู้เข้าเรียน (3) จ านวนผู้ที่ลาออก (4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

Bossert (1988) ได้ก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ (1) ความเป็นผู้น า
วิชาการ (2) การนิเทศติดตามงานอย่างใกล้ชิด (3) การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ (4) การพัฒนา
วิชาชีพครู และ (5) การอิสระและหลากหลายในการเรียน 

Caldwell & Spinks (1990) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย (1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ า (2) คะแนนทดสอบแสดงถึง
ความส าเร็จในระดับสูง และ (3) ความส าเร็จในการศึกษาต่อหรือหางานท าของนักเรียนอยู่ในระดับสูง              

สมใจ ลักษณะ (2542) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์กรไว้ว่า ประสิทธิผลขององค์กรจะ
อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลว่าประกอบด้วยกันด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว  คือ  
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  1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ถ้าสถานศึกษาสามารถผลิต
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณธรรม หรือคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีประสิทธิผล 

2. ด้านประสิทธิภาพ สถานศึกษามีประสิทธิผล ถ้าอัตราส่วนระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับ
ผลผลิต มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ปัจจัยทรัพยากรได้คุ้มค่า 

3. ด้านความพึงพอใจ สถานศึกษามีประสิทธิผลถ้าผลการด าเนินงานของสถานศึกษาน ามา
ซึ่งความส าเร็จ สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในสถานศึกษาและมีความ 
พึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  4. ด้านการปรับเปลี่ยน สถานศึกษามีประสิทธิผลถ้าสถานศึกษามีกลไกที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา 
  5. ด้านการพัฒนา สถานศึกษามีประสิทธิผลถ้าสถานศึกษาสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
 Hoy and Ferguson (1985) ได้พิจารณาประสิทธิผลจาก 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูง  2) การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  3) ความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อม 4)  ความพึงพอใจในการท างานของครู 
 Hoy & Miskel (1991) ได้รวบความคิดของนักการศึกษาที่ให้ความหมายของประสิทธิผล
ของโรงเรียนว่า หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือความพึงพอใจในการท างานของครู หรือขวัญ
ของสมาชิกโรงเรียนที่ดี และสรุปว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 4 ประการคือ 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง การมีทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
 Mott (1972) ได้บูรณาการกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยน าเอา
ผลผลิตของนักเรียนด้านปริมาณ (Quantity of Product) ผลผลิตโรงเรียนด้านคุณภาพ (Quality of 
the Product) ประสิทธิภาพการท างาน การปรับตัวความยึดหยุ่นในนโยบายและการบริหารงาน โดย
ก าหนดเหตุผลของการบูรณาการว่า องค์ประกอบ 4 ด้านนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุ
เปูาหมายและสามารถปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้กรอบแนวคิดประสิทธิผลโรงเรียนตามแนวคิดของ
มอทท์ สรุปได้ว่า  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. ทัศนะคติทางบวกของนักเรียน 
3. การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

  1. ความสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัว
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นพฤติกรรม
หรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นพฤติกรรมที่พัฒนางอกงามขึ้นมาจาการ
ฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ทางการศึกษา ดังนั้นการสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้ เป็นความสามารถ
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ของผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานในโรงเรียนทั้งในด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
การจัดบรรยากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม จนท าให้นักเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
  2. ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะทางบวก ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่าท ีความรู้สึกเป็นการตอบสนองภายในของบุคคลต่อกระแสของการตอบสนองภายนอก
ซึ่งมิได้ทั้งในลักษณะทางบวก (Positive) คือ สนใจ พอใจ นิยมชมชอบ สนับสนุน ปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ และด้านลบ (Negative) คือ เบื่อหน่ายไม่พอใจ ไม่สนใจ ขัดแย้ง ไม่ร่วมมือหรือปฏิบัติ
ตาม ซึ่งเป็นเรื่องการตอบสนองของเอกตบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นการ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
อบรม สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รู้จักพัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดี
ต่อการศึกษา และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
             3. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน ถือว่าเป็น
องค์ประกอบที่มีความสันพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนเพราะ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ ด าเนินงานภายในโรงเรียนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย
มีผู้บริหารเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้ความดูแลเอาใจใส่ ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน การปรับหลักสูตรเพื่อให้สถานศึกษาทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
             4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนา
เพ่ือการอยู่รอด โดยสามารถรับมือกับสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์
ของสมาชิกในองค์การ เพ่ือรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจในองค์การ
เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของตนในองค์การความรวดเร็ว การยอมรับวิ ธีการและ
ระเบียบใหม่ โดยผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบ 
อ่ืน ๆ จนประสบความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน : การพัฒนาการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ซึ่งได้สังเคราะห์องค์ประกอบด้าน
ประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครูและความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 

 หลังจากท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2542 และปัจจุบันได้มีการด าเนินการแก้ไขเป็น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ยังคงสาระ
เกี่ยวกับการมีผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ มีสาระส าคัญทั้งสิ้น 9 หมวด 
ซึ่งทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะในหมวด 
4 แนวการจัดการศึกษา เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยสาระ
ของหมวดนี้ครอบคลุมหลักการ สาระ และกระบวนการจัดการการศึกษาที่เปิดกว้างให้แนวทางการมี
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ส่วนร่วมสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ทางการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สาระเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ที่ “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” โดยนิยามของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้นคือ 
มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ที่หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และทุกฝุายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องสนใจและให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง (head) จิตใจ 
(heart) มือ (hand) และสุขภาพองค์รวม (health) ความหมากหลายของสติปัญญา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมที่หลากหมาย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่ง
สาระส าคัญในมาตรา 22-30 ดังกล่าวมี 8 เรื่องใหญ่ๆ แสดงภาพประกอบดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2   แนวการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
ที่มา : วิโรจน์  สารรัตนะ. (2542). การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. 

กรุงเทพฯ:  ทิพยวิสุทธ์. 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จะเห็นว่าได้ก าหนดทิศทางใน
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ชัดเจน แม้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ชัดเจน แม้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ของชาติ
เป็นงานยากแต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ทุกส่วนของส่วนของสังคมไม่ว่าฝุายนโยบาย  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และ ชุมชนต้องมีความเข้าใจตรงกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป

หมวด 4 
แนวการจัด
การศึกษา 

ผู้เรียน
ส าคัญ
ที่สุด 

หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 22) 

สาระการเรียนรู้ (มาตรา 23) 

กระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24) 

บทบาทรัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ (มาตรา 25) 

การประเมินผลการเรียนรู้ (มาตรา 26) 

การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ (มาตรา 27,28) 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (มาตรา 29) 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (มาตรา 30) 
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ครั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นคนไทยที่พึงประสงค์เป็นทั้ง “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” เกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนด
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
ไว้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ประกอบต้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 มาตรฐาน (26 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน 
(9 ตัวบ่งชี้) และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน (15 ตัวบ่งชี้) รวมทั้งสิ้น 14 มาตรฐาน (50 ตัว
บ่งชี้) และมาตรฐานการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 7 
มาตรฐาน (32 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานด้านครู 2 มาตรฐาน (13 ตัวบ่งชี้) และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 
มาตรฐาน (15 ตัวบ่งชี้) รวมทั้งสิ้น 14 มาตรฐาน (60 ตัวบ่งชี้) จากความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
มาตรฐานการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ซึ่งถีอเป็นเปัาหมายส าคัญโนการจัด
การศึกษา และเป็นตัวชี้วัดถีงประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน (เก่ง ดี และมีสุข) 
คุณภาพของครู คุณภาพของผู้บริหาร และชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีอุดมการณ์ของการจัดการศึกษา
ขั้นพ่ึนฐานที่ว่า “เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มี การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พืงประสงค์ คือ คนดี คนเก่ง และมีความสุข ทั้งในฐานะที่เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง
เพ่ีอการพัฒนาหน้าที่การงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้าง
รากฐานที่แข็งเเกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืนในอนาคต” ภายใต้หลักการส าคัญ คือ 
 1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการต าเนินชีวีต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด เเละความเป็นประชาธิปไตย 
 2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทยให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยันซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก 
             3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อยางทั่วถีงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  
             5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ีนฐาน ต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พุทชศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง มาตรฐานการศึกษา 
ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2552 
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 จากผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
จากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการรักษากฎหมายและนโยบายที่เกียวข้องกับการจัต
การศึกษาที่ส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ความพึงพอใจในการท างานของครู และความ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถน ามาสร้างเป็นรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา 
แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.4 แสดงองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
           โดยมีนักวิชาการได้ให้รายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับประเทศโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานได้เกิดขึ้นใน
ประเทศส่วนใหญ่ในโลก จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร Websites ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินระดับชาติของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา (NAGB, 200000) สหราชอาณาจักช (QGA, 
2ODI) ออสเตรเลีย (New South Wales  Bocrd of Stidies, 200l, Victoria Board of Studies, 
21) และสิงคโปร์ (Signapore Ministry of Education, 2001) พบว่ามีการประเมินระดับชาติ 2 
แบบใหญ่ ๆ คือ 
  แบบที่ 1 การประเมินระดับชาติที่ไม่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียน เปูาหมายของการ
ประเมินแบบนี้ คือ การได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของชาติในลักษณะภาพรวม ผลการ
ประเมินสามารถแสดงให้เห็นคุณภาพการศึกษา ณ เวลาที่ประเมิน และแสดงแนวโน้มในระยะยาวโดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น National Assessment of Educational Process (NAEF) ของ
สหรัฐอเมริกา และ Qualifications and Curriculum Authority's (QGE) Nationul Tests ของส
หราชอาณาจักรเเต่ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันคือ NAEF เป็นการทตสอบเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง 
QCE เป็นการสอบส าหรับนักเรียนทุกคนที่มีอายุครบ 7 ปี 11 ปีและ 14 ปี ผลการสอบจึงสามารถใช้
แสดงผลสัมฤทธิ์ระดับรายบุคคลได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง
ที่จะร่วมกันพัฒนาดุณภาพผู้เรียนแต่ละคน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนของนักเรียน 

ความพึงพอใจในการท างานของครู 
 

ประสิทธิผล
ของโรงเรียน 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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แบบที่ 2 การประเมินระดับชาติเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น 
การสอบ 0-Level เเละ A-Level ของสหราชอาณาจักร การสอบ Higher Scool Certificate ในรัฐ 
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และการสอบ Primary School Leaving Examination 
(PSLE), General, Certificate of Education (GNE), N-Level,  GNE O-Level และ GNE A-
Leve, ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการประเมินตามตัวแบบนี้แม้จะเกิตในประเทฑที่จัดการศึกษาแบบ
กระจายอ านาจ แต่รัฐยังสงวนไว้ซึ่งอ านาจการประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนของผู้  เรียนใน
ระดับช่วงชั้น อย่างไรก็ตามได้มีการน าข้อมูลจากการประเมินไปเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของชาติ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ในปรเทศสหรัฐอเมริกาและลหราชอาณาจักรได้มีการประเมินทั้งสองแบบนี้ควบคู่กัน และ
เป็นอิสระต่อกัน การประเมิน NAEP เป็นโครงการของรัฐบาลกลางและไม่มีผลตอการได้ตกของผู้เรียน 
แต่ก็มืหลายรัฐที่มีการจัดสอบระดับชาติเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน เรียกวา Exit Examination  
เช่น มลรัฐ California  และ South Carolina  เป็นต้น ซึ่งการประเมินระดับชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นแบบ National Tests  ของ QCE เหมือนของประเทศอังกฤษ 
(Jones, 1999) โดยประธานาธิบดี Clinton ไค้เสนอให้มีการประเมินผู้เรียนทุกคนใน Grade 4 ใน
วิชา Reading  และ Grade 8 ในวิชา  คณิตศาสตร์ โดยอ้างเหตุผลว่าการประเมินโคยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจะให้ภาพในระดับหน่วยใหญ่ เช่น ภูมิภาค รัฐ และประเทศ  แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล แฉะประธานาธิบดี George W.  Bush  ก็ได้ให้
ด าเนินนโยบายในทิศทางเดียวกันคือ ไต้เสนอนโยบายด้าน การศึกษาชื่อ  No chlid Left Behind 
(Bush, 2001) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกฎหมายการศึกษาชื่อ  No chlid Left Behind Act of 2001 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ Boehner (2001 ) 
  1. ให้มลรัฐทั้งหลายและสถานศึกษาของรัฐจัดสอบนักเรียนตั้งแต่ระดับ Grcde 3-8 ใน
วิชาการอ่านและคณิตศาสดร์ทุก ๆ ปี โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างจากข้อสอบของรัฐที่มีอยู่หรือ
พัฒนาขึ้นใหม่โดยให้เริ่มด าเนินการภายใน 3 ปี 
  2. ให้รัฐบาลกลาง (Federal  Government) จัคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
แบบทดสอบของมลรัฐต่าง ๆ 
 3. ห้ามมิให้มีการจัดสอบ National Tests ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ด าเนินการหรือให้การ
สนับสนุน 
 4. ให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นในการเลือกที่จะรับการประเมินโดยโครงการ NAEP 
หรือ โครงการอี่น ๆ ที่มีมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในประเทศไทยนั้น ริเริ่มด าเนินการ
ประเมินระดับชาติในปีการศึกษา 2546 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพของสถานศึกษา
ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีมาดรฐานใกล้เคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขึ้น ผลการประเมนิที่ได้ นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศใน
ภาพรวมแล้วยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายระคับชาติ เเละใช้วางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขดพ้ึนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาจากการการศึกษาและ
พิจารณาตัวแบบ วิธีด าเนินการประเมินระดับชาติ กรมวิชาการได้เสนอตัวแบบใหม่ที่ค่อนข้างเป็น
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กลาง มีลักษณะผสมผสานโดยน าเอาข้อดีของตัวแบบต่าง ๆ และขณะเตียวกันได้หลีกเเลี่ยงหรือ
เตรียมปูองกันผลเสียที่อาจเกิดข้ึนได้  จึงได้ตัวแบบการประเมินที่น่าจะเหมาะสมที่สุด คือ การทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ONET Ordinary National Education Test)  เป็นการทตสอบ
วัดความรู้ เพ่ือประเมินตามระดับช่วงชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามมาตรฐานการเรียขรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2544 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาพาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขพลศึกษา ศิลปะ การรงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ONET จะจัดสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้รียนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดสอบในช่วง
เดืเนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคมของทุกปี  ลักษณะเครื่องมือและการประเมิน ONET 
ประกอบด้วย 

 1. เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง  80% - 90% : 10% - 
20% ข้อสอบปรนัยเป็นเเบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ส าหรับข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบแบบเขียนค าตอบ
สั้น ๆ (Short Answer) 

2. เวลาในการท าข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง 
3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ 
4. ส าหรับช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาเเละวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) เป็นการทดสอบในการ
จัดล าดับเข้า สถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชัน ซึ่งด าเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันมีเพียงเฉพาะการสอบ ONET 

5. เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช้ผลเพ่ือการตัดสินได้ – ตก แต่กระทรวงศึกษาธิการจะ
ออกประกาศนียบัตรแสดงผลการสอบให้เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 

6. ผลการประเมินสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา และภูมิภาคได้อย่างน่าเป็อ
ถือและสามารถเปรียบเทียบข้ามเวลาเพ่ือดูแนวโน้มของการพัฒนา 

7. ผลการประเมินสามารถเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  
ระดับสถานศึกษาและระดับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล 

การประเมินระดับชาติ ดังกล่าวจะเป็นการประเมินตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 เป็นการประเมินเพื่อรักษาความมีเอกภาพต้านนโยบาย เเละ
เป็นการประเมินที่สนับสนุนหลักการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างชาติตามนโยบายของรัฐบาล จาก
แนวคิดคังกล่าว ข้างต้นจะเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถือแต่ว่าเป็นตัวชี้วัดส าคัญทีจะ
บ่งชี้ถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่ง Hoy & Miskel (2005) ไค้อธิบายเหตุผลส าคัญของ
คะแนนคะแนนการทดสอบมาตรฐานไว้สองประการ คือ ประการแรก เหตุผลทางการเมือง และ
ประการที่สอง เหตุผลทางปฏิบัติ ในทางการเมือง ตัวแทนทางการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้น าทางธุรกิจ เห็นว่าคะแนนทดสอบเป็นสิ่งที่มีคุฌค่าอย่างแท้จริง ส่วนในทางปฏิบัติ
เกิดจากการเน้นความส าคัญของผู้ก าหนดนโยบายในค้านมาตรฐานและการประเมินผลหลักสูตร 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นสิ่งที่กระท าได้ง่ายและวัดได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย จึงเป็น
เหตุผลในแง่ของความสะควกมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลเชิงทฤษฎี และบ่อยครั้งผลการวิจัยในท านองนี้
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เป็นตัวน าทางในการวัคประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเป็นอีก
ตัวแปรหนึ่งทีจะบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ย่อมแสดงให้ถึงความส าเร็จและคุณภาพของการจัคการศึกษา ดังที่  
Lunenburg & Ornstine (2000) ไค้ให้ทัศนะว่า ตัวชี้วัดโรงเรียนมีประสิทธิผล (effective school, 
indicators) คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
ได้แก่  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Education Test) ใน
ปีการศึกษา 2549 ในระดับชั้นและวิชาต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละภาษาอังกฤษ (2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา 

  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ในปี
การศึกษา 2557 ทั้งเป็นการสอบวัดความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป็ที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสฑร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา 
ศาสนาแเละวัฒนธรรม สุขพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ความพึงพอใจในงานของครู 

 ความพยายามในการนิยามความหมายของความพึงพอใจในงาน (job Satisfaction) ได้เกิค
ขี้นโนปี 1935 โดย Robert Hoppock (1935) ที่ได้พยายามก าหนดนิยามที่เหมาะสมขึ้นแต่ก็เป็นไป
ค้วยความยากล าบากเนื่องจากความรู้ในเรื่องคังกล่าวมีอยู่อย่างจ ากัด อย่างไรก็ดี เขาได้นิยามความพีง
พอใจ ในงานไว้ว่า การรวมเอาสภาพทางจิตวิทยา ทางสรีระ และสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุให้บุคคล
พึงพอใจในผลลัพท์ของการรับบริการในบริบทนั้น  ๆ ทั้งความรู้สึกและปฏิกิริยา ทางอารมณ์  
ซึ่งผลลัพท์มาจากการใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ ที่เป็นไปตามที่คาดหวังของผู้มาใช้บริการ  

Lock & Crawford (2000) และ Porter & Smith (1970) สรุปไว้สอดคล้องกันว่าความพึง
พอใจในงานเป็นความเต็มใจ ความต้องการ และความปรารถนาของบุคคลที่จะท างาน ความพึงพอใจ
เป็นตัากระตุ้น ซึ่งเกิดจากการชอบงาน เเละพยายามท างานให้ส าเร็จ ความพึงพอใจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการจากงานและผลที่ไค้รับโดยเป็นความรู้สึกในทางบวกต่องานที่ได้
รับผิดชอบ นอกจากนั้น ความพึงพอใจยังเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คิดว่าควรจะได้รับกับสิ่งที่รู้สึก
ว่าได้รับในสภาพที่เป็นอยู่ ปัจจุบัน ควาพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะบ่งบอกถึง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานเนึ่องจากความพีงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
องค์การถ้าบุคคลในองค์การมีความพึงพอใจในงานสูง คุณภาพของงานก็จะสูง แต่ถ้าบุคคลในองค์การ
ไม่มีความพีงพอใจในงาน คุณภาพของงานก็จะต่ าไปด้วย นั้นแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
ตัวบ่งให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานให้เกิคขึ้นกับคนในองค์การ (Hoy & Miskel, 2001; Davis & Newstrom, 
1990) ซึ่งโครงสร้างของความพึงพอใจงาน ประกอบด้วยความพึงพอใจในงานโดยทั่วโป (the overall 
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job satisfation) และความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน (the facets of job satisfaction) ความพึง
พอใจในงานนั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ความพึงพอใจนั้นมองไค้เป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่พึงพอใจในงานทั้งหมด โดยรวมเป็นการเชื่อมโยงกันของร่างกาย จิตใจ 
และสถานการณ์แวดล้อม ตลอดจนเป็นการตอบสนองผลกระทบกับงานของเเต่ละบุคคล  ซึ่งจะพึง
พอใจในงาน เมื่อปะะสบการณ์ในการทิ้งงานมีความสัมพันธ์กับค่านิยมและความต้องการของตนเอง 
ซึ่งเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่องาน และเป็นอารมณ์ทางบวกที่เกิดจากการประเมินงานของ
บุคคล หรือประสบการณ์ในการท างาน (Hoy & Miskel, 200l; smith, 1992; Lock, 1976; Cranny, 
Smith & Stone, 1992) อีกลักษณะหนึ่งมองความพึงพอใจในงาน คือ อารมณ์ที่มีปฏิกกริยาต่องาน
ของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลที่ออกมาจริงกับผลที่คาคหวัง เช่น มองว่าความพึงพอใจ
ในงานเป็นความสอคคล้องกัน ระหว่างระบบการสนับสนุนของสถานการณ์ในการท างานกับความ
ต้องการของบุคคล ที่มาใช้บริการ หรือความพึงพอใจในงานนการแสดงความสอคคล้องระหว่างการจูง
ใจของงาน ของผู้ที่ท างาน และผลตอบแทนที่องค์การมอบให้เขา หรือมองว่าความพึงพอใจในงานเป็น
ความรู้สึกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานที่ถูกแสดงด้วยความแตกต่างระหว่างจ านวนคุณค่าของผลที่ออกมาที่
บุคคลหนึ่ง รับรู้เกี่ยวกับจ านวนของสิ่งที่ออกมาที่เขารู้สึกว่าควรจะได้รับ  Cranny, Smith & Stone 
(1992) Lawler (1987) Hackman (1987) 

ดังนั้น จะเห็นว่าความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวโยงกับระบบร่างกายของบุคคลทั้งภายใน 
หมายถึง ครูและบุคลากรในโรงเรียน และภายนอก หมายถึงผู้มารับบริการคือผู้ปกครองของนักเรียน 
โดยเชื่อมโยงทั้งจิตใจ ความรู้สึกนึกคิค ค่านิยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ แสดงออกมาในรูปของการกระท า หรือ
การปฏิบัดิ ถ้ามีความพึงพอใจในงาน นั้นแสดงว่า ความรู้สึกนึกคิด ค่านิม ความคาดหวังของตัวบุคคล
และองค์การไปในทิศทางเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานก็จะเป็นที่พอใจขององค์การตามที่ได้คาดหวังไว้
เช่นกัน และหากมององค์การในระดับโรงเรียนจะเห็นวาความพึงพอใจในงานของครูถือเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ผู้บริหาราะต้องให้ความใส่ใจ เนื่องจากครูเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้สอนให้หลักสูตรมีประสิทธิผล เพราะ
ความพึงพอใจในงานของครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนขวงครูโดยตรง และยังมีผลกระทบต่อกลุ่ม
อ่ืนด้วย  เช่น ถ้าครูพึงพอใจในงานก็จะมีพฤติกรรมภารสอนที่ท าให้นักเรีเนเกิดความพึงพอใจไปด้วย  
ดังนั้น ถ้าครูมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ อีกทั้งยังท าให้เกิด
ความร่วมมือกันในการท างานเพ่ือสร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอีกด้วย Herman & 
Herman (1993) 

กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (2549) ได้สรุปตัวชี้วัด ควาวมพึงพอใจในงาน (job 
satisfaction) ไว้ดังนี้  1) การได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 2) งานที่
รับผิดชอบในปัจจุบันมากเกินก าลังความสามารถ 3) ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าหรือเงินเดือน/
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 4) เพ่ือนร่วมงานของส่วนใหญ่มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 5) ได้รับ
ประสบการณ์ที่มีประดยชน์จากการท างาน 6) รู้สึกพอใจกับงานที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
7) พอใจกับสถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 8) การมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงานของบุคลากร หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรที่พึงพอใจในงานทั้งหมดโดยรวม และอารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่องาน ของบุคลากร 
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ทั้งในด้านบวกหรือลบที่แต่ละคนมีต่องานของตน เป็นอารมณ์ที่จะตอบสนองต่อการท างานในหน้าที่ 
รวมทั้งสภาพร่างกาย และสังคม ที่สะท้อนถึงความส าเร็จของการด าเนินงานในโรงเรียน ซึ่งในงานวิจัย
นี้ก าหนดไว้ 5 ด้าน คือ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน การยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
ความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ได้รับ และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิผล ของ โรงเรียน เนื่องจากความ

พึงพอนั้นเป็น ภาพรวมของความมีประสิทธิผล ที่เป็นที่ยอมรับและความเชื่อถือ ที่ได้แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมของผู้ปกครอง ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่ง นักวิชาการได้กล่าวดังนี้ 

Lock & Crawford (2000) ได้สรุปตัวชี้วัดของประสิทธิผลของโรงเรียน 1.ด้านความพึง
พอใจในงานของครู 2.ด้านความพึงพอใจของบุคคลซึ่งมาใช้บริการ 3.ด้านความส าเร็จในการ
บริหารงาน 

Porter & Smith (1970) ได้สรุปตัวชี้วัดของประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 1. ความพึงพอใจ
ของบุคคลากรภายในองค์กรที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ความส าเร็จของนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้ผลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.ความพอใจของบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการ 

Cranny & Stone (1992) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 1. ผลส า
ฤทธิ์ของงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 3. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี  

Hermer (1993) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 1.ความพึงพอใจใน
งานของครู 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 3. การแสดงออกท่ีดีในรูปของการกระท าท่ีตัวนักเรียน 4. 
ความพึงพอใจของนักเรียน 

ดังเช่นเดียวกับงานวิจัยของ นิรันดร์ วงศ์มณีนิล (2551) การศึกษาความต้องการของ
ผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอรวินวิทยา จังหวัดระยอง ผล
การศึกษา พบว่า ความต้องการของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นเกณฑ์การชี้วัดความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน าบุตรหลานเข้าเรียน  ,ดวง
นภา สุคตะ (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการตัดสินใจ น าบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ความต้องการของผู้ปกครอง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก, นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  Joyce (1992) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เลือกโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
ของรัฐ ระหว่าง 2 รัฐ โดยกลุ่มผู้ปกครอง 2 กลุ่ม ของโรงเรียนเซ็นท์เบนวิลล์พลับลิค สคูล ในรัฐ
โอไฮโอ และเซ็นท์พลับลิค สคูล ในรัฐมินิโซตา สรุปความคิดเห็นในการเลือกดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน คุณภาพของครู สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หลักสูตรการสอนการประเมิน
ความสามารถคร ู Barnes (1995) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน พบว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อตัว
นักเรียน โดยที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของนักเรียน และการศึกษานี้ยัง
พบว่า บิดามารดาชาวอเมริกัน อัฟริกัน มีความประสงค์ที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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ของลูกๆของตน ซึ่งบ่งชี้ ชัดเจนว่า ผู้ปกครองต้องพึงพอใจกับโรงเรียน จึงส่งผลต่อการตัดสินใจน าบุตร
หลานเข้าเรียน ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ปกครองจึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงออกถึงความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ประจักษ์ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ภาพรวมที่สะท้อน ความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริบทในสถานศึกษา 

 
 2.2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
             ค าว่า ปัจจัย ตามพจนานุกรมออนไลน์ (http://rirs3.royin.go.th/riThdict/look 
up.html , 2543) มีความหมายว่า เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล หรือหนทาง  
             ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนจึงหมายถึงเหตุหรือหนทางที่ส่งผลน าไปสู่
ประสิทธิผลของโรงเรียน ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวของโรงเรียน  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545) ได้กล่าวถึง ปัจจัยและคุณลักษณะของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเอกชนไว้ดังนี้ 
             1. บริบทของสถานศึกษา มีคุณลักษณะเป็นนิติบุคคล จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษาตามที่ก าหนดก าหนด มีเปูาหมายชัดเจน มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน ผู้เรียนสมัครใจเข้าเรียน ได้รับการอุดหนุน สนับสนุน ส่งเสริมอย่างพอเพียงจากรัฐ ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าชุมชน สมาคม และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
             2. การบริหารจัดการ ผู้บริหาร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสูง (ผู้บริหารมืออาชีพ) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคลากรและชุมชน เป็นผู้น าที่ดี (กระตือรือร้น กล้าคิด 
กล้าท า กล้าตัดสินในอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นประชาธิปไตย) 

3. พฤติกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะการบริหารอย่างเป็นระบบที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารมีการท างานเป็น
ทีม มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการท างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่า มีการสรรหาและพัฒนาบุคลกรอย่างเป็นระบบ บริหารการเงิน และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน าผล
การประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
             4. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องมีสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปลอดภัยของผู้เรียน อาคารสถานที่ที่
เพียงพอ มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย ห้องเรียน ห้องประกอบการ ที่เพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน 
สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน มีบุคลากรที่สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ มีบริการและสวัสดิการนักเรียนที่มีคุณภาพ
ทั่วถึง และเป็นระบบ 
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             5. การจัดการเรียนการสอน 
ครู ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน มีขวัญและก าลังใจดี 

พฤติกรรมการสอน ซึ่งครูจะต้องท างานเป็นทีม ครูมีความเอาใจใส่ ดูแลนักเรียน ใกล้ชิด
และทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล พัฒนาการ
ของผู้เรียนที่หลากหลายและต่อเนื่อง แลน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรม โครงงาน โครงการพิเศษท่ีส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รักในวิชาและรักสถานศึกษา หลักสูตร ซึ่งต้องมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและมีความเป็นสากล มีการบริหารหลักสูตรอย่างครบวงจร (วิเคราะห์ จัดท าแผนการสอน 
ประเมินการใช้และปรับปรุงพัฒนา) 
 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ซึ่งต้องท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรม 
การเรียนรู้ ริเริ่ม แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและน าเสนอผลงานของตนเอง และกลุ่มได้ปละประเมิน
การเรียนรู้ด้วนตนเองและน าเสนอผลงานของตนเองและกลุ่มได้ ประเมินการเรียนรู้ตนเองแลกลุ่มได้ 

แนวคิดของ Steers (1979) ปัจจัยการบริหารมีลักษณะเป็นแนวกว้างเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการบริหารในองค์กรโดยก าหนดปัจจัยบริหารลักษณะใหญ่ ๆ ไว้ 4 ลักษณะ คือ  
1) ลักษณะองค์กร (Organization Characteristics) 2) ลักษณะสภาพแวดล้อม (Environment 
Characteristics) 3) ลักษณะบุคคล(Employee Characteristics) 4) นโยบายการบริหารและปฏิบัติ
(Policies and Practices) Steers (1977) 
 วิมลรัตน์ บุญชู (2549) ศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประสิทธิผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร 
รองลงมาคือ คุณลักษณะของนักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และพฤติกรรมของครูตามล าดับ 
ซึ่งสามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 89 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 Skipper (2006) ได้น าเสนอเกี่ยวกับกรอบแนวคิดกับตัวแบบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นตัวแบบที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนใน
ประเทศก าลังพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยของบริบทในระบบโรงเรียน กลุ่มปัจจัยปูอนเข้า 
เช่น การสนับสนุนอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชน ระบบการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์อย่างพอเพียง  

อ ารง จันทวานิช (2547) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกันตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อคิดและแนวทางที่น าเสนอนั้นจะ
เป็นนิยามรูปแบบการวิเคราะห์เชิงระบบที่ได้จากการศึกษาเอกสารและแนวทางที่น าเสนอนั้นจะเป็น
นิยามรูปแบบการวิเคราะห์เชิงระบบที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจากผลการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าวสามารถก าหนดองค์ประกอบความเป็นโรงเรียนคุณภาพตามกรอบแนวคิดในมิติ
องค์ประกอบเชิงระบบ จ านวน 8 ปัจจัย 14 องค์ระกอบ ดังนี้ 



43 
 

1. ปัจจัยด้านบริบท ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
และจ านวนเพียงพอ 

3. ปัจจัยด้านทรัพยากรวัตถุด้านเทคโนโลยีและงบประมาณได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของ
โรงเรียนได้มาตรฐาน หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน สื่อ/อุปกรณ์ทันสมัย แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่
หลากหลาย และงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 

4. ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมี
ส่วนร่วม 

6. ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพมีส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 

7. ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุขต่อการเรียน 

8. ปัจจัยด้านโรเรียน ได้แก่ โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน และโรงเรียนเป็นแบบอย่างและ
ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้วิเคราะห์งานเขียนของวิชาการต่างประเทศซึ่งผลการวิเคราะห์
ได้ก าหนดดัชนีชี้วัดที่ส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 7 ประการ 
ดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีการแสวงหางบประมาณ หรือแสวงหาความช่วยเหลือ 2. ผู้บริหารโรงเรียน
มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริหารงานและเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
3. ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตร 4. ผู้บริหารจัดให้มี
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตามศักยภาพควรเป็น 5. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีแผนงานทาง
วิชาการที่ดี และจัดเวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม 6. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 7. ผู้บริหารโรงเรียนเน้นความมีคุณภาพเชิงระบบ ทั้งในด้านหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผล 
  จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545), Steers (1987), วิมลรัตน์ บุญชู (2549), Skipper (2006) 
และวิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู  ปัจจัยด้านนักเรียน และ ปัจจัย
ด้านโรงเรียน 
            จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าได้มีนักวิชาการได้ให้รายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนดังนี้ 

Edmons (1979) เสนอว่าการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนควรจะประเมินจาก 
1. ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
2. การให้ความส าคัญกับทักษะพ้ืนฐาน 
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3. ความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
4. บรรยากาศที่ปลอดภัย อบอุ่น 
5. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
6. สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
Stedman (1987) ได้ศึกษาวิจัยถึงความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ว่ามีลักษณะที่แสดง

ถึงความส าเร็จดังนี้ 
1. การเน้นที่ชาติพันธ์และเชื้อชาติ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3. การร่วมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง 
4. หลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการ 
5. การใช้และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การใช้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
7. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน 
8. สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 
9. การสอนที่ปราศจากปัญหาทางวิชาการ 

            Sammons, Hillman and Mortimore (1995) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที่
ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลว่า มี 11 ปัจจัย คือ 

1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
2. การมีวิสัยทัศน์และเปูาหมายร่วมกัน 
3. สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง 
5. มีแผนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
6. มีความคาดหวังต่อโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง 
7. มีการเสริมแรงครูประกอบ 
8. มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 
9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
10. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  Austin & Reynolds (1990) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. การจัดการอาคารสถานที่ 
2. ภาวะผู้น า 
3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 
4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
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8. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
9. การวางแผนร่วมกัน 
10. ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
11. มีเปูาหมายและคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน 

  12. มีระเบียบวินัย 
             Pierce (1991) ได้วิเคราะห์ลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในปี ค .ศ.1991 
พบว่า มีลักษณะดังนี้  
             1. การให้ความเคารพกับหลากหลายทางวัฒนธรรม 
             2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้นการสร้างครูที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
 3. หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ และพัฒนาได้มากกว่าทักษะพ้ืนฐาน 
 4. การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการวางแผนกับครู 
 5. การมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนกับผู้ปกครอง  
 Glickman, Gordon and Ross-Gordon (2001) ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียน
ประสิทธิผล หรือ   โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการคือ  
 1. ผู้บริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผู้น าซึ่งรวมถึงภาวะผู้น าของครูด้วย 
            2. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน  
             3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
             4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
             5. ได้รับการสนับสนุนจากท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียนการจัดกิจกรรม 
ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 
 6. เน้นที่การเรียนการสอน 
 7. มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 8. มีแผนการสอนที่ดี 
 9. ครูมีความร่วมมือกัน 
            10. มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 
            11. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 
            12. ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่งส
เตท ออฟ              
 Victoria (2002) ได้ศึกษาพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนประสิทธิผลจากแนวคิดของแซม
มอนส์, ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore, 2002) ซึ่งพบว่า มี 8 
องค์ประกอบดังนี้ 
             1. ภาวะผู้น าที่เป็นมืออาชีพ 
             2. การมีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง 
             3. การเน้นที่การเรียนการสอน 
             4. การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 
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             5. ความน่าเชื่อถือ 
             6. ความรับผิดชอบ 
             7. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
             8. สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวร  

Scheerens & Bosker (1997) เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทาง
การศึกษาของผู้บริหาร  2) คุณภาพของหลักสูตรโอกาสในการเรียนรู้  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  4) ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้  5) ผลย้อนกลับและการเสริมแรง   6) บรรยากาศในชั้น
เรียนของโรงเรียน 7) บรรยากาศในโรงเรียน 8) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 9) การเรียนรู้แบบ
อิสระ                                                   
 Smith and Purkey (1983) เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร  2) การวางแผนและก าหนดเปูาหมายของหลักสูตร ของผู้บริหาร 3) เปูาหมายของ
โรงเรียนมีความชัดเจน   และมีความคาดหวังสูง 4) การใช้เวลา ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน  
5) ชื่อเสียงของความส าเร็จทางวิชาการของโรงเรียน    6) บรรยากาศที่ดี 7) ใส่ใจในชุมชน 8) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 9) การบริหารจัดการ  ภายในโรงเรียน                   

Gibson and others (1979)  ได้ศึกษาและก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของ
องค์การโดยใช้หลายเกณฑ์  คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ประสิทธิภาพของโรงเรียน  3) ความพึงพอใจในงานของครู 4) ความสามารถในการปรับตัว 5) การ
พัฒนาและการอยู่รอดของโรงเรียน 

Stedman (1987) ได้ศึกษาวิจัยถึงความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ว่ามีลักษณะที่แสดง
ถึงความส าเร็จดังนี้ 

1. การเน้นที่ชาติพันธ์และเชื้อชาติ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
3. การร่วมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง 
4. หลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการ 
5. การใช้และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การใช้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
7. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน 
8. สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 
9. การสอนที่ปราศจากปัญหาทางวิชาการ 
Sammons, Hillman and Mortimore (1995) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที่

ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลว่า มี 11 ปัจจัย คือ 
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

  2. การมวีิสัยทัศน์และเปูาหมายร่วมกัน 
3. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง 
5. มีแผนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
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6. มีความคาดหวังต่อโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง 
7. มีการเสริมแรงครูประกอบ 
8. มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 
9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
10. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

            11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
            Sammonds, Hillman, and Mortimore (1995) องค์ประกอบที่ส่งผลถึงความส าเร็จหรือ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลว่า มี 11 ปัจจัย คือ 
 1. มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์กร และบริหารเชิงรุกสร้างทีมงาน
บริหารของโรงเรียน  
 2. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้นโยบาย
ต่างๆ สร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ การมีวิสัยทัศน์ และเปูาหมายร่วมกัน ประกอบด้วย 
   2.1 การมีเอกภาพของเปูาหมายโรงเรียน 
   2.2 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าของนักเรียน 
   2.3 มีความเคารพในสถาบัน 
  3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 

 3.1 มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ 
                  3.1 มีสภาพแวดล้อมท่ีดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน 
  4. การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ได้แก่ 
                4.1 การใช้เวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร 
                4.2 การเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  5.  มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ได้แก่ 
                5.1 ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอน ในการเตรียมการสอน 
                5.2 มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนของแผนการสอน 
                5.3 มีบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
                5.4 ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
 6. มีความคาดหวังต่อโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง ได้แก่ 
       6.1 ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
       6.2 มีการสื่อสารและเสริมแรงเพ่ือให้ความคาดหวังสู่ความเป็นจริง 
                 6.3 มีการคิดการปฏิบัติที่ท าให้ไปสู่ความคาดหวัง 
            7. มีการเสริมแรงครูประกอบด้วย 
                 7.1 การให้ความเป็นธรรมในการให้รางวัล 
                 7.2 ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง    
            8. มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
                 8.1 มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
                 8.2 มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน 
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            9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
                 9.1 การสร้างความศรัทธาของครูให้มีแก่นักเรียน 
                 9.2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้นักเรียน 
                 9.3 การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 
           10. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแลผู้ปกครอง ได้แก่ การให้ความร่วมมือที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
           11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนให้มีการ
เรียนรู้ และรับผิดชอบโรงเรียนได้เอง เพ่ือสร้างทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน            
           Austin and Reynolds (1990) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. การจัดการอาคารสถานที่ 
2. ภาวะผู้น า 
3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 
4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
8. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
9. การวางแผนร่วมกัน 
10. ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 11. มีเปูาหมายและคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน 
 12. มีระเบียบวินัย 
            Pierce (1991) ได้วิเคราะห์ลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในปี ค .ศ.1991 
พบว่า มีลักษณะดังนี้  
  1. การให้ความเคารพกับหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้นการสร้างครูที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
             3. หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ และพัฒนาได้มากกว่าทักษะพ้ืนฐาน 
             4. การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการวางแผนกับครู 
             5. การมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนกับผู้ปกครอง  
              Glickman, Gordon and Ross-Gordon (2001) ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียน
ประสิทธิผล หรือโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการคือ       

1. ผู้บริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผู้น าซึ่งรวมถึงภาวะผู้น าของครูด้ว 
2. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน  
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 
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5. ได้รับการสนับสนุนจากท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียนการจัด 
กิจกรรม ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

6. เน้นที่การเรียนการสอน 
7. มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
8. มีแผนการสอนที่ด ี
9. ครูมีความร่วมมือกัน 
10.  มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 
11.  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

             12. ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2. ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ 
4. ยุทธศาสตร์การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
5. ยุทธศาสตร์การวางแผนและก ากับดูแล 
6. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

 Kijai (1987) ได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจากปัจจัยพ้ืนฐาน 5 
ประการ ได้แก่ 1) บรรยากาศของโรงเรียน 2) ภาพพจน์ของโรงเรียน 3) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ            
4) ความสามารถในการคิดค านวณ 5) และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 Mott (1972) ได้ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ 2) พันธกิจที่ชัดเจนและมุ่งเน้น 3)  สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ            
4) บรรยากาศที่มีความคาดหวังสูงต่อผู้เรียน 5) ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ              
6) มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนในเชิงบวก 7) สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 Terry (1977) เห็นว่าควรจะมีขั้นตอน ดังนี้คือ 1) เข้าใจและความส าคัญของการตัดสินใจ 
2) ตั้งกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 3) จัดล าดับความส าคัญและข้อจ ากัดของกฎเกณฑ์การพิจารณา  
4) ค้นหาทางเลือกหลาย ๆ ทางเพ่ือใช้พิจารณาตัดสิน 5) ประเมินผลทางเลือกแต่ละทาง 6) เลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุด  
 Simon & Thompson (1959) มีฐานคติเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ต้องการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดไว้ 2 ประการ คือ 1) ทรัพยากรการบริหาร เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด เพ่ือบรรลุเปูาหมายการบริหารที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด  
2) ผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจจะต้องวางตัวเป็นกลางในกระบวนการตัดสินใจ ถ้าหากผู้ตัดสินใจมีอคติ
ส่วนตัวแล้วย่อมจะให้น้ าหนักกับทางเลือกอ่ืน ๆ จะท าให้การตัดสินใจไม่มี ประสิทธิภาพ ในที่สุดถ้า
ปราศจากเงื่อนไขพ้ืนฐาน 2 ประการนี้แล้ว การตัดสินใจที่มุ่งก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ในการบริหารก็
อาจไม่จ าเป็นและไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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 Robbins & Hills (1982) ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ 
ค่านิยม หรือลักษณะใดก็ตามมักจะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ขณะเดียวกันหากจะให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ         
  Russell, et al. (1987) ได้ศึกษากับครูประถมและมัธยมในรัฐโอไฮโอ จ านวน 316 คน 
พบว่า ฐานะการแบ่งงานระดับชั้นที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้อย่างมีนัยส าคัญ และการสนับสนุนจากสังคมโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวท านายตัวเดียวที่
มีนัยส าคัญในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จและพบว่า การได้รับการยอมรับในคุณค่า การมีเพ่ือนที่
เชื่อถือได้เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน 
 
 
 
 

59
 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจัย          นักวิชาการ 

Ed
m

on
  

Gi
bs

on
  e

t a
l. 

St
ed

m
an

  

Sa
m

m
on

s  

Hi
llm

an
 &

 M
or

tim
or

e 
 

Au
sti

n 
& 

Re
yn

ol
ds

  

Gl
ick

m
an

 e
t a

l  

Gl
or

do
n 

& 
Ro

ss
-G

or
do

n 

Sc
he

er
en

s &
 B

os
ke

r  

Sm
ith

 &
 P

ur
ke

y 
 

Pie
rce

  

อ า
รง

 จ
ันท

วา
นิช

 

วิโ
รจ

น์ 
สา

รร
ัตน

ะ 

ส า
นัก

งา
นค

ณะ
กร

รม
กา

รส
่งเส

ริม
กา

รศ
คก

ษา
เอ

กช
น 

รว
ม 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร               11 

ปัจจัยด้านครู               9 

ปัจจัยด้านนักเรียน               9 

ปัจจัยด้านโรงเรียน               12 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปัจจัยดา้นผู้บริหาร        
นักวิชาการ 

Go
rto

n 

St
on

e 
 

รุ่ง
 แ

ก้ว
แด

ง  

บุร
ัญช

ัย 
จง

กล
นี 

Ma
nn

 &
 L

AW
RE

NC
E 

 

Le
vin

e 
& 

Or
ns

te
in 

Or
ns

te
in 

 

W
int

er
 &

 S
we

en
ey

  

Mo
or

he
ad

 &
 G

iff
in 

 

ทว
ี   

ทอ
งค

 า  

จัน
ทร

าน
ี  ส

งว
นน

าม
 

St
ee

rs 
 

นพ
มา

ศ 
 ธ

ีรเว
คิน

  

Hi
ll 

 

ดว
งส

มร
 ก

ลิ่น
เจ

ริญ
 

รว
ม 

คุณลักษณะของผู้บริหาร                8 

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร                5 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร                6 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปัจจัยด้านครู     นักวิชาการ 

Ma
nn

 &
 L

AW
RE

NC
E 

Tr
us

ty
 

ส.ช
. 

จัน
ทร

าน
ี  ส

งว
นน

าม
 

เพ
รา

พร
รณ

 เป
ลี่ย

นร
ู้  

ธีร
ะว

ุฒิ 
เอ

กะ
กุล

  

ส.ช
. 

บุญ
เรือ

ง ศ
รีเห

รัญ
  

Da
vid

 &
Th

om
as

 

Lu
ne

nb
er

g &
 O

rn
ste

in 
 

Hi
ll 

 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร 

 

รว
ม 

คุณลักษณะของครู             3 

ความพึงพอใจในงานของครู             5 

คุณภาพการสอนของครู             6 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปัจจัยด้านนักเรียน   
นักวิชาการ 

ทว
ี   

ทอ
งค

 า 

Tr
us

ty
  

Bl
oo

m
  

รา
ชัน

ย์ 
บุญ

ธิม
า 

Gi
lb

er
t W

re
n 

 

Ha
rry

 M
ad

do
x  

บุญ
เรือ

ง ศ
รีเห

รัญ
  

Ga
rd

ne
r 

Go
nz

ale
z  

Pie
nd

a 
 

Nu
ne

z  

Pu
m

ar
ieg

a 

Sim
on

  
Mc

ne
al 

ทัศ
นีย

์ พ
รห

มไ
พจ

ิตร
  

เพ
รา

พร
รณ

 เป
ลี่ย

นภ
ู่  

An
de

rso
n 

Br
ow

n 
Ma

no
qu

e 
 

Ro
hl

in 
 

รว
ม 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 

                    6 

คุณลักษณะทางความคิดและ
การส่งเสริมการเรียนของ

ผู้ปกครอง 
                    9 

เจตคติของผู้เรียน                     8 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านโรงเรียน          
นักวิชาการ 

St
ee

rs 

ทัศ
นีย

์ พ
รห

มไ
พจ

ิตร
  

Le
vin

e 
& 

Or
ns

te
in 

Or
ns

te
in 

 

W
int

er
 &

 S
we

en
ey

  

Ho
y 

& 
Mi

sk
el

 

บุญ
เรือ

ง ศ
รีเห

รัญ
 

Ow
en

  

Me
rre

tt 
 

Tr
us

ty
  

รว
ม 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน           8 

โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน 

          5 

สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

          2 



56 
 

 
 
 
 
 

ประสิทธิผล  
นักวิชาการ 

Ca
m

er
on

 

Mo
tt 

 

Ho
y&

 M
isk

el
  

Cr
et

ch
en

 

Co
nb

el
t &

  F
ire

sto
ne

 

W
eb

ste
r &

 O
lso

n 

Lu
nc

bu
rg 

& 
Or

ns
te

in 

Ca
ld

we
ll 

& 
Sp

ink
s  

W
oo

ds
 &

 O
rli

k  

Ho
y 

& 
Fe

rgu
so

n 
 

Lo
ck

 &
 C

ra
wf

or
d 

Po
rte

r &
 S

m
ith

  

Cr
an

ny
 &

 S
to

ne
 

He
rm

an
 

Ro
be

rt 
Ho

pp
oc

k  

สัม
ฤท

ธิ์ 
กา

งเพ็
ง  

วิท
ยา

 ด
่าน

ธ า
รง

กุล
 

ภา
รด

ี อ
นัน

ต์น
าว

 ี

รว
ม 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

         
 

  
   

   14 

 
ความพึงพอใจใน

งานของครู 

 
 

   
 

 
  

     
 

 
 

 11 

 
ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครอง 

      
 

   
    

    
5 



57 
 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
- คุณลักษณะของผู้บริหาร 
- พฤติกรรมผู้บริหาร 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านครู 
- คุณลักษณะของครู  
- ความพึงพอใจในการท างานของครู  
- คุณภาพการสอนของครู  

ปัจจัยด้านนักเรียน 
- พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน  
- คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   
- เจตคติของผู้เรียน   

ปัจจัยด้านโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
- สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
  2.2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารโรงเรียน ไว้ดังนี้ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
งาน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคม มีความสามารถแก้ปัญหาได้ มองการณ์ไกล มีความ
เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าเผชิญกับความคิดที่ตรงกันข้าม อดทน สามารถปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
 Gorton (1983) โดยแสดงถึงการมีประสบการณ์ คุณลักษณะ  คุณวุฒิ ทักษะความสามารถ 
และความรู้ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และต้องการความส าเร็จในงาน 
 Stone (1998) และ Moorhead & Giffin (1998) พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหาร 
มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ  
 1. ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหาร จะมีปัจจัยหลายอย่างที่น าไปสู่การบริหาร แต่
การจะบรรลุความส าเร็จในการบริหารนั้น จะต้องรู้สิ่งที่จะท าและรู้ว่าท าอย่างไร จะท าให้สามารถ
สนใจและรวมพลังสู่เปูาหมายได้อย่างถูกต้อง โอกาสความส าเร็จจะมีสูงขึ้น ซึ่งผู้บริหารแต่ละคนที่จะ
ประสบความส าเร็จในการบริหาร ส่วนมาจะอ้างเหตุผลว่าปัจจัยพ้ืนฐานบางอย่างแต่ละคนที่ท าให้
ประสบความส าเร็จมี 3 ประการ คือ  1) ต้องใช้พลังและความสามารถอย่างมากในการท างาน เพราะ
มีความเชื่อว่าจะไม่สามารถประสบความส าเร็จในการบริหารได้ถ้าไม่มุ่งมั่นในการท างานที่ท าอยู่ และ
ไม่ท าอย่างเต็มก าลัง ตลอดทั้งแรงจูงใจ พลัง และความต้องการท างาน จะเป็นรากฐานอย่างดีต่อ
ความส าเร็จ 2) ต้องสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานและตัดสินในได้ว่างานอะไรส าคัญและไม่
ส าคัญ จะต้องทุ่มเทพลังไปยังงานที่ส าคัญก่อนโดยไม่กลัวในการจะขจัดกิจกรรมที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
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ไม่ส าคัญออกไป 3)เห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารเพราะ
ผู้บริหารไม่สามารถจะท างานให้ส าเร็จได้โดยล าพังคนเดียว 
  2. ภารกิจของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องพยายามท างานให้ประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายในเรื่องที่ส าคัญ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในขณะนั้น ถ้าท างานมีผลสัมฤทธิ์สูงและ
ผลงานมีความส าคัญ ก็ถือว่าท างานประสบความส าเร็จ ตรงกันข้ามถ้าท างานไม่ผลสัมฤทธิ์ต่ า และ
ผลงานไม่มีความส าคัญ ก็ถือว่าท างานยังไม่ประสบความส าเร็จ 

 สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจให้ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
บริหารงานภายในโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหาร  
           การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิผลของโรงเรียนได้นั้น
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ เพราะผู้บริหารนั้นถือได้ว่าเป็นหลักของหน่วยงาน บังคับบัญชาควบคุม 
ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จส าหรับการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง 
  2. ต้องเป็นคนที่ยังชีพด้วยงานนั้น คือ ต้องมีรายได้หลักจากการงานในวิชาชีพที่ท า และ
ทุ่มเทเวลาให้กับงานในอาชีพนั้นจริง ๆ 
  3. ต้องมีการศึกษาและอบรม เพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้น 
จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4. ต้องน าศาสตร์ไปใช้ในการบริหาร  มีการฝึกฝนอย่างจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จริง ๆ จนเกิด
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ 
  5. ต้องมีการรับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  เช่น แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร  เป็นต้น ซึ่งในการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์ และการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดังกล่าว จะต้องใช้ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเท่านั้น 
  6. ต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส าหรับยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  7. มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพ  เพ่ือควบคุม
ก ากับดูแลคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการกระท าที่ผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  รุ่ง  แก้วแดง (2545) ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การหรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงาน
เล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจ
ได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการน าของ
ผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อม
สมบูรณ์ได้ยากดังนั้นผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการน าที่ถูกต้อง 
เหมาะสมเพราะความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้น า ซึ่งจะวินิจฉัยสั่ง
การหรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขอผู้บริหาร
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หรือผู้น านั้นควรที่จะประกอบด้วยเรื่องท่ีส าคัญได้แก่คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพคุณลักษณะด้านความ
เป็นผู้น าคุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารWhole 
School Approach : WSA (2013) 
  บุรัญชัย  จงกลนี  ( 2543 )  กล่ าวถึ งคุณลักษณะของผู้ บริหารที่ ดี ควรมีลั กษณะ
ดังต่อไปนี้  1. เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด 2. มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder)  3. มีพลัง
ผลักดันภายใน ( Inner drive) ให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ 4. ท าตนให้เป็นที่เชื่อถือ (Integrity) 5. กล้า
หาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally) 6. มีความคิดริเริ่ม (Innitiative) 7. รู้จักวิธี
ส่งเสริมและบ ารุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา 8. การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัว 9. มีความยุติธรรม 
(Justice) 10. วางตัวดี (Bearing) 11. กระตุ้นให้ผู้น้อยมีความภูมิใจในงานของตน 12. ให้เกียรติใน
ผลงานที่ผู้น้อยได้ปฏิบัติ 13. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ท างานแทนกันได้ 14. ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
 สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีคุณลักษณะด้านส่วนตัวและคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพที่ดี อันได้แก่ บุคลิกภาพดี มี
วินัย กระตือรือร้นในการท างาน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาในอาชีพมนุษยสัมพันธ์ดี และวิสัยทัศน์
กว้างไกล 
 ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 
 พฤติกรรมการบริหาร เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสามารถที่จะน าโรงเรียนไปสู่
เปูาหมาย และบรรลุผลส าเร็จเพียงใดนั้น กล่าวคือ การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าและดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จตามเปูาหมายอาทิเช่น  ให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันกับโรงเรียนเพราะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ร่วมงานมากเท่าไร ประสิทธิผลของโรงเรียนก็จะสูงขึ้นเท่านั้นความหมายของ
พฤติกรรม ดังนี้ 
  Mann & Lawrence (1983) ได้ศึกษาและพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร บรรยากาศ
ในโรงเรียน  
 Reid, et al. (1988) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบว่ามีหลายประการ เช่น ปัจจัยด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัย ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านโรงเรียน  
   Steers (1977) พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้าน ลักษณะ
ขององค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านนโยบายบริหาร และการ
ปฏิบัติ ขณะที ่สตอกดิลล์ กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากที่สุด อย่างหนึ่งคือ 
ผู้น าเพราะผู้น าเป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกันและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถสูงสุด
เพ่ือสร้างผลงาน Stogdill (1974)  
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 ทวี ทองค า (2544) วิจัยพบว่าปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านชีวสังคมของผู้บริหาร ด้านพฤติ
กรรมการบริหาร ด้านครู และพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนโดยปัจจัยด้านนักเรียนส่งผลต่อ ประสิทธิผลโรงเรียนมากที่สุด  
 ทัศนีย์ พรหมไพจิตร (2541) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาของ
เยาวชนไทยมุสลิมคือปัจจัยด้านประชากร (เพศชาย และอายุน้อย) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพกรรมกร เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และการมีปริมาณผลผลิตต่ า) ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา (เยาวชนมีเจตคติต่อการเรียน และการคล้อยตามกลุ่มเพ่ือน) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
 จันทรานี สงวนนาม (2545) สรุปว่าปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมีดังนี้ 1) ภาวะผู้น า
และแบบผู้น าของผู้บริหาร 2) การก าหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโรงเรียน 3) การ
เป็นผู้น าทางวิชาการ 4) บรรยากาศของสถานศึกษา 5) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 6) การใช้อ านาจ
หน้าที่และการตัดสินใจ 7) ความสามารถในการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน 8)ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน 9) ความพึงพอใจในการท างาน 10) ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์เฉพาะหน้า 11) ประสบการณ์ทางการบริหาร 12) ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ปัจจัยเหล่านี้มิได้จัดล าดับความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน  แต่ในระบบการบริหารการศึกษาไทย
รวมทัง้ผลการวิจัยในประเทศสนับสนุนแนวคิดท่ีว่า การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ (2542) ได้เน้นว่าความส าเร็จตามเปูาหมายในการเรียนของผู้เรียน
ขึ้นอยู่กับปัจจัย 7 ประการ คือ 

1. ลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ การมีวุฒิภาวะ และมีความสามารถทางสมองที่เหมาะสมมีวุฒิ
ภาวะทางกาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สุขภาพกายและจิตดี 

2. ลักษณะของผู้สอน ได้แก่ มีสติปัญญาและความรู้ดี จิตใจดี มีความพึงพอใจในการ
ท างาน มีอายุที่เหมาะสม ได้สอนตามความถนัดของตน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ใช้วิธีการสอนที่
สอดคล้องกับผู้เรียน 

4. เนื้อหาวิชาที่สอน มีการจัดล าดับขั้นตอน มีความหมายต่อผู้เรียน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้มีวิชาให้เลือกหลากหลาย 

5. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน มีครบถ้วนและทันสมัย 

6. ลักษณะของกลุ่มเพ่ือน มีจ านวนไม่มากจนเกินไป มีทัศนคติไปทางเดียวกันมีความ
สามัคคี และมีผู้น ากลุ่มท่ีดี 
             7. อิทธิพลอื่น ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน (ภายในโรงเรียนได้แก่หลักสูตร ห้องสมุด หน่วย
สนับสนุนการเรียนการสอน ภายนอกห้องเรียนได้แก ่ครอบครัว สื่อมวลชน สังคม เป็นต้น) 
             บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยโมเดลลดหลั่นเชิง
เส้น พบว่าองค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับนักเรียนได้แก่ เพศ ลักษณะการส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัว
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ของนักเรียนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในบ้านของนักเรียน ความรู้เดิมและเจตคติที่มีของนักเรียน 
ระดับห้องเรียนได้แก่ ขนาดของห้องเรียน คุณวุฒิของครู ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
และประสบการณ์ในการสอนของครูหรือคุณภาพทางการสอนของครู และ ระดับโรงเรียน ขนาดของ
โรงเรียน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษา และโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  ราชันย์ บุญธิมา (2542) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอ้ือต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์พหุระดับ 3 ระดับคือ ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน 
และระดับโรงเรียน โดยการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multilevel Causal Analysis) พบว่า
ปัจจัยทั้ง 3 ระดับมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของการน าหลักสูตร ไปปฏิบัติ  
 นารี อาแว (2545) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ
หัวหน้าภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า ปัจจัยระดับนักศึกษา ปัจจัยระดับอาจารย์ และปัจจัย
ระดับหัวหน้าภาควิชามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหน้าภาควิชา  คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 
 กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร   หมายถึงศิลปะในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนของผู้บริหารเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งได้แก่ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ผู้น า คือ ผู้ที่จะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ หรือล้มเหลวก็ได้ในโรงเรียนประถมศึกษาก็
เช่นเดียวกัน โรงเรียนจะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล หรือไม่นั้น ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการนับว่าเป็นตัวแปรที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ดังที่นักการศึกษากล่าวไว้ดังนี้ 
 นพมาศ ธีรเวคิน (2542) กล่าวว่าภาวะผู้น าคือภาวะที่ผู้น าสามารถท าให้เกิดการบรรลุ
เปูาหมายของสิ่งที่หมายเอาไว้ ส่วนความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการนั้น 
 David & Thomas (1989) สรุปว่า คือผู้น าที่เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการสอนของ
คร ูและการปฏิบัติงานในห้องเรียนของครู  
 Lunenberg & Ornstein (1996) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครง สร้างองค์การ ที่ผู้บริหาร
สร้างให้เกิดภาวะผู้น าที่เน้นการเรียนและการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารไม่ต้องสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
 Hill (1996) กล่าวว่า ความส าคัญของครูที่มีประสบการณ์ทางด้านกระบวนการสอนจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผล ต่อตัวผู้เรียนโดยตรง และความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในผลการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ความเป็นผู้น าทางวิชาการเป็นลักษณะหนึ่งที่การวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการศึกษาจะต้องค านึงถึงเสมอ โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปริมาณที่ต้องการ
ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน  
 ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545) ที่กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการว่ามี
ความส าคัญเพราะผู้บริหารที่มีความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการศึกษา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและโรงเรียนดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปว่า ภาวะผู้น า
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ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจน
เทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน 
เช่น การน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารจัดการหลักสูตร โปรแกรมการเรียนการสอนการร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ความ
รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา  

Levine; & Ornstein (1989), Ornstein (1990) และ Winter & Sweeney (1994) 
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาจากผลการวิจัยมากมาย ตั้งแต่ ค.ศ. 
1980 - 1990 ที่อธิบายตรงกันว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ที่เข้มแข็งจะพยายามด าเนินการ
ต่อไปนี้ 
             1. การสร้างความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่
ในถิ่นที่นักเรียนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า 
             2. มีการวางโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่ดี 
             3. มีการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนที่ดี 
             4. มีการนิยามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการอย่างชัดเจน 
             5. ให้เวลากับการเรียนรู้ของนักเรียนสูงสุด 
             6. เน้นเรื่องการอ่านกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
             7. มีโปรแกรมการพัฒนาทีมงานที่ดี 
             8. เน้นการจัดระเบียบทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
             9. มีวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
           10. มีการส่งเสริมและให้รางวัลแก่ครูและนักเรียน 
           11. เน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองนักเรียน 
           12. สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นไปในทางบวก 
 Trusty (1986 ) นักวิชาการแห่งภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ 
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าทางวิชาการไว้ 17 ประการคือ  
            1. การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเปูาหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา 
            2. ส่งเสริมให้ครูได้น าเอาเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไปปฏิบัติ 
            3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมของโรงเรียนและของห้องเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 
           4. สร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการทางวิชาการของโรงเรียนเป็นผลมาจากการวิจัยและการ
ปฏิบัติทางการศึกษา 
           5. มีการวางแผนร่วมกันกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุความ
ต้องการของนักเรียน 
           6. ส่งเสริมให้ครูน าโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
           7. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 
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           8. ติดต่อสื่อสารกับคณะครูและนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและความคาดหวังที่สูง
ในด้านมาตรฐานวิชาการ 
           9. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมระหว่างครอบครัว ผู้ปกครองกับตัวของนักเรียน 
         10. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
         11. มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับคณะครูไว้อย่างชัดเจน 
         12. ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการก าหนดระเบียบเพื่อแก้ปัญหาด้านวินัยของนักเรียน 
         13. ร่วมมือกับนักเรียนให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาวินัยนักเรียน 
         14. ร่วมมือกับคณะครูให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหานักเรียน 
         15. มีการปฐมนิเทศคณะครู เพ่ือให้ครูมีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อวิชาชีพ 
         16. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอย่างยุติธรรม 
         17. การช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและความ
พึงพอใจในงาน 
           กล่าวโดยสรุปภาวะผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง   ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการ
น าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิด
ประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน โดยเน้นที่กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห้องเรียนของคร ูส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 2.2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับครู 
           ตัวแปรในระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรที่วัดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์
ในห้องเรียน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นสภาพ คุณลักษณะ และ
พฤติกรรมของครูและนักเรียน ในการวิจัยนี้ได้แก่  คุณลักษณะทางชีวสังคมของครู การสนับสนุนทาง
สังคมของครู  แรงจูงใจในการท างานของครู  ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู พฤติกรรมการสอนของ
คร ู บรรยากาศการเรียนการสอน   มีรายละเอียดดังนี้ 
         1. คุณลักษณะของครู  
             1.1 อายุ  อายุเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญส าหรับอาชีพครูในสถานศึกษา เพราะบทบาท
ของครูไม่เพียงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีให้แก่
นักเรียนและสังคมอีกด้วย มีผลการวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท างานของบุคคล เช่น พิมพ์อร   
           พิมพ์อร สดเอ่ียม (2547 )  พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และ
ความพึงพอใจจะเพ่ิมตามอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
 Gara (1998)  พบว่า อาจารย์คณะธุรกิจศึกษาที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานมากกว่าอาจารย์ที่มีอายุต่ ากว่า 35 ปี นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีน่าสนใจ  
 วิทยา  ประยูร (2540) ที่พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานต่างกัน แต่
มีผลการวิจัยบางเรื่อง พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานบุคคล เช่น 
ผลการวิจัยของ      
 บัณฑิต  แท่นพิทักษ์ (2540) และพรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์ (2541) ที่พบว่า ข้าราชการที่
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน  



64 
 

นอกจากนี้ เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับแรงจูงใจในการท างาน ผลการวิจัยพบทั้งสอง
ลักษณะ ผลการวิจัยที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน เช่น  
 1.2 วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะระดับการศึกษา
เป็นดัชนีวัดความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบใน
สถานศึกษา มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านสรุปว่า 
วุฒิการศึกษาของครูมีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  
 Rendley  (1985) พบว่า วุฒิการศึกษาของครู มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้บรรลุความส าเร็จเป็นอย่างมาก มีผลการวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า วุฒิการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการท างาน  
 Gara (1998) พบว่า อาจารย์คณะธุรกิจศึกษาที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการ
ท างานมากกว่าอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
 พรศักดิ์  ตระกุลชีวพานิตต์ (2541) ที่พบว่า ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาโท มีความพึงพอใจ
ในการท างานมากกว่าข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรี ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า วุฒิการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
  วิทยา  ประยูร (2540) และบัณฑิต  แท่นพิทักษ์ (2540) ที่พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก มีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน  
             1.3 ประสบการณ์ในการสอน  ประสบการณ์ในการสอนของครูเป็นตัวแปรส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาและ
ตัวนักเรียน ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์การสอนของครูมีผลโดยตรงต่อผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ของ
สถานศกึษาทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ  
  บุญเรือง  ศรีเหรัญ( 2542) มีผลการวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า ประสบการณ์ในการสอนหรือ
ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
  สังวร  งัดกระโทก (2541) พบว่า ประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพครูมานานจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
  บัณฑิต  แทนพิทักษ์ (2540) และ วิทยา  ประยูร (2540) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานมาก (มากกว่า 25 ปี) มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานปานกลาง (10 – 15 ปี) และครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อย (น้อยกว่า 10 ปี)  
  Paulsen (1995) พบว่า ประสบการณ์การสอนของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ประสบการณ์ในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน เช่น 
ผลการวิจัยของ จิราภรณ์  ไทยก่ิง (2541) และ พิมพ์อร  สดเอ่ียม (2547) 
  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน  
             ความพึงพอใจในการท างานของครู  
  คือความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีแข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถเพ่ือที่จะเอาชนะอุปสรรคไปได้  
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             David C. McClelland and other (1953) เป็นความต้องการที่ได้รับผลส าเร็จจาการ
กระท าในสิ่งที่ยาก ต้องการที่จะควบคุม จัดกระท าหรือจัดระเบียบ วัตถุ บุคคล หรือความคิด โดย
กระท าสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็ว และมีความเป็นอิสระให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ต้องการเอาชนะ
อุปสรรคและบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและ
เอาชนะคนอื่นๆ ต้องการเพิ่มการยอมรับตนเอง โดยการบรรลุความส าเร็จในกิจกรรมที่เป็นอัจฉริยะ 
  Lyle M.Spencer and Signe M.Spencer(1993) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานอย่างดีหรือการท างานที่แข่งขันกับมาตรฐานความเป็นเลิศ มาตรฐานอาจจะวัดจากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง มุ่งมั่นในการท างานให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ของการวัด คือ ผลของการ
ก าหนดเปูาหมาย การปฏิบัติงาน คือ ความปรารถนาอันแรงกล้าเพ่ือประสบผลส าเร็จ เปูาหมายที่ท้า
ทาย หรือสิ่งใดๆที่ทุกๆคนเคยท าและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
  ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คู่มือประเมินสมรรถนะครู: 2552) 
แรงจูงใจในการท างานของครู หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
  ธีระวุฒิ   เอกะกุล (2541) ให้ความหมายว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง การได้
ท างานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
ได้รับค่าจ้างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความก้าวหน้าในการท างาน รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถ
ในการท างาน ได้รับผลตอบแทนในการท างาน และได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น   
  กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจในงานของครู หมายถึง พลังหรือแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ที่กระตุ้น
บุคคลให้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในการท างาน และได้รับผลตอบแทนจากการท างาน 
  คุณภาพการสอนของครู  
  บุญชม ศรีสะอาด (2544) กล่าวถึงคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจัดเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการ และคุณลักษณะของผู้เรียน 
  ส าเริง บุณเรืองรัตน์ (2545) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็น
กระบวนการเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ หากจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง ผู้ส าเร็จ
การศึกษาก็จะมีศักยภาพสูงตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ถ้าหากจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่ า ขาด
ประสิทธิภาพ ย่อมท าให้ศักยภาพของผู้เรียนส าเร็จการศึกษาต่ าไปด้วย ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพบว่า กิจกรรมการสอนของครู 4 ประการ คือ 1) การ
วางแผนการสอนของครู 2) การตรวจการบ้านของครู 3) การให้นักเรียนท างานด้วยตนเอง 4) เวลาที่
ให้นักเรียนท าการบ้านมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ(2542) สรุปว่า คุณภาพการสอนของครู หมายถึง กระบวนจัดการ 
การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเกิดการเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพ และน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีในสังคม 
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  ราชันย์ บุญธิมา (2545) กล่าวว่า การสอนที่มีคุณภาพจะช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายได้ ดังนั้น คุณภาพการสอนจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                 นารี อาแว  (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น พฤติกรรมการสอนของครูจึงมีอิทธิพลต่อผลการ
เรียนรู้ของนักการศึกษาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวคือ ถ้าการสอนมีคุณภาพดีแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเจตคติ
ต่าง ๆ ที่มีต่อวิชาเรียนน่าจะสูงตามไปด้วย  
  Beckman  (1994) ได้ศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลพบว่าควรมี 5 
ลักษณะ ได้แก่  1) มีการวางแผนที่ดี  2) มีการจัดการที่ดี  3) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5) มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน  
             Arthur (1995) ก็ได้ท าการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษางานวิจัยของโครงการวิจัยสารสนเทศ เพ่ือการติดตาม และการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา ได้ระบุปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความรู้สึกของนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครู ดังนี้ ครูที่มีประสิทธิภาพใน
การสอนจะสามารถดึงนักเรียนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน กระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็น กล้าถามเมื่อไม่เข้าใจ ครูที่มีประสิทธิภาพจะสามารถใช้สื่อการสอนอย่างคล่องแคล่วแทนการ
อธิบาย และการเขียนกระดานด าและยังคอยติดตามผลการเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และเมื่อมีความ
จ าเป็นครูจะจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ ด้านพฤติกรรมของครู
ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร การอุทิศเวลาของครู ในการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539) 
  สุพัตรา สุภาพ (2546) ได้สรุปแนวความคิด ความส าเร็จในการบริหารองค์กร เป็นการใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน อธิบาย
วิธีการท างาน การมอบหน้าที่ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถท างานได้
ส าเร็จ และทุกคนใฝุคว้าหาความส าเร็จโดยยึดหลัก S-U-C-C-E-S-S กล่าวว่า S คือ Select your 
goals หมายถึง การก าหนดเปูาหมายของความส าเร็จที่เราต้องการ U คือ Unlook your negative 
thinking หมายถึง การหันมามองตนเอง อย่ามองสิ่งอ่ืนในแง่ร้าย หาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข C 
คือ Commit yourself หมายถึง การทุ่มเทความส าเร็จต้องท าอย่างขยันขันแข็ง ยอมรับการวิพากษ์ 
วิจารณ์จากคนอ่ืน C คือ Chart your course หมายถึง การวางแผน ถ้าต้องการความส าเร็จต้องมี
การก าหนดแผน วางโครงงานล่วงหน้า E คือ Expect problems &difficulties หมายถึง การยอมรับ
ปัญหาและอุปสรรค ความส าเร็จต้องใช้เวลา S คือ Sacrifice yourself หมายถึง การรู้จักตนเอง อุทิศ
ตัว อุทิศเวลาเพื่องานแบบสร้างสรรค์ ขยันมีมานะ ความส าเร็จย่อมอยู่ใกล้ตัวและ S คือ Stick with 
it หมายถึง การอย่ายอมแพ้ อย่าท้อถอยจนกว่าจะท าถึงที่สุด 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ คุณภาพการสอนของครู หมายถึง กระบวน
จัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเกิดการเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพ และน าไปสู่การ
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พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการใช้ชีวิตที่ดีในสังคมประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่  1) มีการวางแผนที่ดี  2) มี
การจัดการที่ดี  3) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5) มี
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
  2.2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน 
             กรมวิชาการ(การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด : 2543) การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ร่วมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามความ
มุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 การจัดการศึกษาเพ่ือต้องการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี บุคลากรที่มีความสามารถ มีเจตคติ และทักษะปฏิบัติจะต้องยึดหลักการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน สาระ ส าคัญดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่จะสร้างคน และพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ดังนี้  
             1. การยึดหลัก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนมีความสามารถส าคัญที่สุด 
             2. การเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ 
             3. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             ความหมายของนักเรียน มีดังนี้ นักเรียน หมายถึง ผู้ศึกษาเล่าเรียน ผู้รับการศึกษาจาก
โรงเรียน http://rirs3 .royin.go. th/riThdict/look up.html (2543) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยทะเบียนนักเรียนพ.ศ.2535ได้นิยามไว้ว่านักเรียนหมายถึงบุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมตอนต้น  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2540)  
 สมคิด อิสระวัฒน์ (2542)กล่าวว่าความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นการสร้างองค์
ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถวางแผนการ
เรียนรู้ได้จนประสบความส าเร็จจบกระบวนการเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             Borich Gary D (1992) กล่าวถึงความรู้ความสามารถ หมายถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในระดับสูง ได้แก่ การใช้เหตุผล การคิดแก้ปัญหา การคิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
             Klein S.B.,Learning (1997) ได้ให้ความรู้ความสามารถของนักเรียน หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาเชิงทดลองท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิดเชิง
สัมพันธ์ของพฤติกรรม ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน หมายถึงประสิทธิภาพจาการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 1 ด้านความรู้ความสามารถ 2 ด้านทักษะปฏิบัติ 3 ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
             พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน  
             พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ลักษณะการสร้างนิสัยในการเรียนของ

http://rirs3/
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นักเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ราชันย์ บุญธิมา (2542),  นารี อาแว (2545) 
 Bloom (1976 ) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียน มาจากพฤติกรรมความรู้และความคิดหรือ
ความรู้พ้ืนฐานเดิม ประกอบด้วย ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถ้าผู้เรียน
ขาดพฤติกรรมการเรียนที่มีฐานมาจากความรู้ และความคิดแล้ว จะท าให้การเรียนรู้ในสิ่งใหม่นั้นเป็น
เรื่องท่ียากข้ึนได ้
 สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ว่า 
หมายถึง ความสนใจใฝุรู้และการเอาใจใส่ต่อบทเรียน เชื่อฟังครู อาจารย์ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน แสดงออกให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ความสนใจ ความตั้งใจ และสามารถรู้จัก
วางแผนการเรียนตลอดจนวิธีเรียนในขณะเรียน 
              ราชันย์ บุญธิมา (2550 ) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่ได้จาก
การเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนนั้นให้ดีขึ้น จากแนวคิด ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบแผนพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษาสามารถพัฒนาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น งานวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนได้แก่ 
              นารี อาแว (2545) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ และแบบการ
เรียนของนักศึกษากับความ ส าเร็จในการเรียนพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
และชั้นปีที่ 4 จ านวน 140 คน ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพ และแบบการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการเรียนพยาบาล และบุคลิกภาพ และแบบการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลสามารถท านายความส าเร็จในการเรียนพยาบาลได้อย่างมีนัยส าคัญ 
             นารี อาแว (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ
หัวหน้าภาควิชา คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษามีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหน้าภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
             Gilbert Wren  (1968) กล่าวถึงพฤติกรรมการเรียน หมายถึง นิสัยทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น สามารถแสดงได้ 2 ลักษณะ คือ นิสัยการเรียนที่ดี และนิสัยการเรียนที่ไม่ดี ซึ่งจะท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันไป 
             Harry Maddox (1963) ได้เสนอถึงพฤติกรรมการเรียนที่ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียน โดยรวบรวมจากการใช้แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 1) ท าแผนส าหรับท างานทุกวัน      2) 
ท าตามแผนที่ท าไว้ 3) ท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 4) ท างานด้วยความเอาใจใส่ 5) มีส่วนร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน 6) เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนควรปรึกษาครู 7) มีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่จะ
ศึกษารายละเอียดของบทเรียน 8) มีการท าบันทึกของแต่ละวิชา 9) มีการสรุปเนื้อหาที่เรียน 10) ท า
แผนผังหรือตารางง่าย ๆ ย่อหรือรวบรวมใจความเอง 11) แบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียง 
             สรุป พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกหรือการปฏิบัติ
ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรม ให้เห็นถึงความ
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กระตือรือร้น ความสนใจ ความสามารถรู้จักการวางแผนและการก าหนดวิธีการเรียนในขณะที่เรียนใน
ห้อง 
           คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง (Parents’ Supporting 
Learning)  
             การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน เพราะถ้าบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัวให้การสนับสนุนการเรียน 
ย่อมท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ เช่น การซื้อต ารามาให้  การสนับสนุนส่งเสริมให้
เรียนพิเศษเพ่ิมเติม  จะท าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลและฝึกฝนมากข้ึน 
             Gardner (1973) ได้จ าแนกบทบาทของบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่สนับสนุนผู้เรียนใน
การเรียนรู้เป็น  2 ประเภท คือ 1. บทบาทที่แสดงการกระท า (Active Role) บทบาทชนิดนี้ หมายถึง 
การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองแสดงการกระท าออกมา 2.  บทบาทที่ไม่แสดงการกระท า (Passive 
Role) บทบาทชนิดนี้เป็นบทบาทที่ละเอียดอ่อนตามแนวคิดของการ์ดเนอร์แล้ว บทบาทชนิดนี้เป็น
เรื่องเก่ียวกับเจตคติของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อชุมชนที่ใช้ภาษาท่ีผู้เรียนเรียนรู้ 
             Gonzalez – Pienda, Nunez, and Gonzalez – Pumariega (2002) พบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองมีประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียน ต่อโรงเรียน และต่อผู้ปกครอง เช่น ท าให้โรงเรียนเป็น
สถาบันที่มีประชาธิปไตยมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างบ้านและโรงเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักรเยนและให้ผลทางบวกแก่นักเรียนหลาย
อย่าง ทั้งนี้ เพราะครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ช่ วยผลักดันนักรเยนไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นถ้าปราศจากการสนับสนุนของครอบครัว จะเป็นการยาก
ส าหรับครูที่จะให้ประสบการณ์ทางวิชาการท่ีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาที่ส าคัญ 
 Van and Frances (2001) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สร้างนิสัยการท าการบ้าน 
และแสดงอัตราการท าการบ้านที่สมบูรณ์ 
 Ma, Shek & Cheung (2000) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพ่ิมการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมทางลบ และเพ่ิมพฤติกรรมทางบวก ท าให้การสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก ๆ ดีขึ้น 
 Simon (2001) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น และเมื่อเน้นที่ความส าคัญของกิจกรรม
ระหว่างครอบครัว – โรงเรียน และผลลัพธ์ของนักรเยนผลที่ได้หลังจากควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ โดยให้
ผู้ปกครองเข้าร่วมในหลาย ๆ ทางนักเรียนได้รับระดับคะแนนสูงขึ้น และคะแนนทดสอบมาตรฐานสูง
กว่า มีการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมที่ดีกว่า และเข้าห้องเรียนโดยมีการเตรียมความพร้อม
มากกว่าการลงรายวิชาเรียนสมบูรณ์มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว – 
โรงเรียน ยกระดับการกระตุ้นการเรียนรู้  และความสนใจในการเรียน ท าให้นักรเยนขยันเรียนขึ้น 
เรียนได้มากกว่าและปฏิบัติได้ดีกว่า พัฒนาเจตคติที่มีต่อกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนเพ่ิมความสนใจ และสนับสุนนโปรกรมของโรงเรียน พัฒนาความปรารถนาในการศึกษาของ
นักรเยนให้สูงขึ้น เพ่ือความก้าวหน้าของนักรเยน เพ่ิมผลส าเร็จของนักรเยน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิม



70 
 

ความพยายามและเพ่ิมการควบคุมคนเอง (self regulation) ทางการเรียนของนักรเยนให้
ความสัมพันธ์ทุกชนิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ิมข้ึน และมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของครู 
 McNeal (1999)  พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีอิทธิพลทางบวกต่อการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์และลดพฤติกรรมที่เกิดปัญหาในเด็กวัยรุ่น ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับปาน
กลางและระดับสูง จึงสัมพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมี
แนวโน้มลดลงตามอายุของนักเรียนจากระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ 
เป็นเพราะเมื่อนักเรียนมีอายุมากขึ้นมีความสามารถช่วยตัวเองและรับผิดชอบได้มากขึ้น อีกทั้งครูใน
ระดับสูงขึ้นมีแนวโน้มให้โอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อยลง โครงสร้างครอบครัว เช่น ผู้ปกครองคน
เดียว ผู้ปกครองที่เป็นชนกลุ่มน้อย (minority parents) และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนที่มีผู้ปกครองคนเดียว และผู้ปกครองที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า จะมีส่วนร่วมน้อยกว่าและยังมีผลต่อเนื่องท าให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียนต่ าลงด้วย 
 Feuerstein (2000) ศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสามารถแบ่งออกได้หลาย
แบบ ส่วนใหญ่นิยมแบ่งเป็น 5 ชนิดใหญ่ ๆ คือ (1) ผู้ปกครองที่ดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก 
เช่น อาหาร เสื้อผา อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  (2) ผู้ปกครองที่ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (3) ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน (4) 
ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับการบ้านของนักเรียน และ (5) ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยมี
อ านาจตัดสินใจในโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีหลายประการ
และละเอียดซับซ้อน ได้แก่ โครงสร้างของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติ 
และก าหนดนโยบายทางการศึกษา เจตคติของคณะกรรมการโรงเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
เป็นผู้น า และความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน ความแตกต่างทางด้านภาษาและข้ อจ ากัด
เกี่ยวกับการศึกษาท าให้การติดต่อสื่อสารไม่เข้าใจกันระหว่างครูและผู้ปกครองและผู้ปกครองด้วยกัน 
ความไม่ปลอดภัย มีปัญหาการเดินทาง (ไม่มีรถ) มีลูกเล็ก ๆ ต้องดูแลและไม่กล้าน าลูกเล็กไปโรงเรียน 
ท างานหลายงาน เวลางานตรงกับเวลาที่โรงเรียนนัดท ากิจกรรม เป็นต้น แต่การศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองไม่ได้ให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในกลไกที่กระตุ้นผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การศึกษาของเด็ก 
 Herman (1998) พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่แท้จริง คือ การร่วมมือ
ติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนของผู้ปกครองที่ส าคัญท่ีสุด และมีประโยชน์มากที่สุดต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน คือ การให้บ้านเป็นศูนย์กลาง 
 Watkins (1997) พบว่า ผู้ปกครองช่วยเด็กบ่อยที่สุดเมื่อเด็กต้องต่อสู้กับการท าการบ้าน 
โดยผู้ปกครองเป็นผู้ชวยในการท าการบ้านและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทาวงวิชาการ และยังพบว่า การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองมีมากขึ้นเมื่อเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
เด็กมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและมีอิทธิพลมากกว่าความสัมพันธ์ย้อนกลับ โดยเป็น
ตัวกระตุ้นและตัวพยากรณ์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 Lazar and Slostad (1999)  และ Lazar, Broderick, and Mastrilli (1999)  ได้เสนอ
มุมมองของครูเก่ียวกับผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองว่า ครูเกือบทั้งหมดมีมุมมองว่า การ
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มีส่วนร่วมของผู้ปกครองท าให้เสียเวลามากและได้ผลกลับมาน้อยมากและยังเชื่อว่า ผู้ปกครองไม่เห็น
คุณค่าของการศึกษาสูงพอ และไม่ได้ให้สติปัญญาและแรงจูงใจแก่เด็กก่อนเข้าเรียนในโรงเรียน การที่
ครูไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ทั้งนี้ เป็นเพราะในแต่ละวันครูต้องเตรียม
บทเรียนส าหรับนักเรียนหลาย ๆ ห้องประเมินความสามารถของนักเรียนซึ่งแตกต่างกัน ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการและร่วมกันท างานในองค์กรนักเรียน จึงไม่มีเวลาเช่นเดียวกัน และไม่ทราบว่า 
จะร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างไรดี อีกท้ังครูบางคนรู้สึกกลัวความขัดแย้งกับผู้ปกครอง จึงหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับผู้ปกครองเพ่ือลดโอกาสการเผชิญหน้ากับผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับผู้ปกครองอาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้
เช่นเดียวกัน 
 จากการที่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ให้ผลทางบวกแก่นักเรียนหลายอย่าง เช่น ช่วย
พัฒนาความปรารถนาในการศึกษาให้สูงขึ้น ยกระดับการกระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจในการ
เรียน สร้างนิสัยการท าการบ้าน แสดงอัตราการลงรายวิชาและการท าการบ้านที่สมบูรณ์มากขึ้น เพ่ิม
การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน มีการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าห้องเรียนโดยมีการเตรียมความพร้อม
มากกว่าเพ่ิมพฤติกรรมทางบวกและลดปัญหาพฤติกรรมทางลบ ท าให้นักรเยนได้รับระดับคะแนน
สูงขึ้นและคะแนนทดสอบมาตรฐานสูงกว่า จึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับการศึกษาของนักเรียนให้
สูงขึ้น และเพ่ิมผลส าเร็จของนักเรียน ผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 ในชีวิตของนักเรียนนั้น ผู้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักเรียน คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ดังนั้น
ผู้ปกครองจึงเป็นทั้งครูคนแรกและคนสุดท้ายของนักเรียน เป็นผู้มีอิทธิผลต่อนักเรียนทั้ง ทาง
กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดของนักเรียน เข้าใจพื้นฐานอันแท้จริงและ ปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ของเด็ก 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง หมายถึง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้นได้แก่  (1) ผู้ปกครองที่ดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เช่น อาหาร เสื้อผา 
อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  (2) ผู้ปกครองที่ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน (3) ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน (4) ผู้ปกครองที่มีส่วน
ร่วมกับการบ้านของนักเรียน และ (5) ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยมีอ านาจตัดสินใจใน
โรงเรียน 
 เจตคติของผู้เรียน   
 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน (Attitude of Learning) เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักรเยนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง หากผู้เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดีจะส่งผลให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามอีกด้วย (Schwab, 1978) และ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อการเรียน  Stern (1984) ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ไว้ดังนี้ 
 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหา
วิชาการสอนของครู และเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ ราชันย์  บุญธิมา (2542) และ Anderson 
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(1994 ) ได้รวบรวมความหมายของเจตคติต่อการเรียนจากนักการศึกษาทั้งหมาย แล้วสรุป
ความส าคัญของเจตคติ มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
  1. การแสดงออกซึ่งเป็นส่วนประกอบของอารมณ์ (Emotion Component) สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ในบางครั้งอาจเป็นส่วนประกอบที่รวมถึงความคิดและพฤติกรรม 
  2.  การมีเปูาหมาย (Target) การก าหนดเปูาหมายต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
  3.  การก าหนดให้มีทิศทาง (Direction) ซึ่งอาจจะมีเจตคติที่ดีหรือมดี หรืออาจจะชอบ
หรือไม่ชอบต่อเปูาหมายนั้น 
  4.  การมีความเข้ม (Intensity) อาจมีเจตคติที่ดีมากหรือน้อยเพียงใด 
  5.  มีความคงเส้นคงวา (Consistency) การมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดชั่วระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง 
             เจตคติ (attitude) มาจากค าว่า “aptus” แปลว่า “โน้มเอียง” และ “เหมาะสม” มี
นักจิตวิทยาให้ความหมายของเจตคติไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
             Brown, Manogue, and Rohlin (2002)  พบว่า นิยามของเจตคติขึ้นอยู่กับแนวคิด
ทฤษฎีของผู้ให้นิยามและได้สรุปความหมายของเขตคติซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันไว้ว่า เจตคติ หมายถึง 
ส่วนผสมของความเชื่อ ความคิด และความรู้สึกซึ่งจูงใจให้บุคคลตอบสนองทั้งทางบวกและทางลบ ต่อ
วัตถุ บุคคล กระบวนการหรือสถานการณ์ต่าง ๆ (Attitude is a mixture of beliefs, thoughts 
and feelings that predispose a person to respond, in a positive or negative way, to 
objects, people, processes or institutions) จากความหมายนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและ
มุมมองเกี่ยวกับโลก เป็นบริบทที่มีอิทธิพลต่อเจตคติส าหรับบุคคลเมื่อมีเจตคติเกี่ยวกับสิ่งใดจะมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น 
             เจตคติของผู้เรียน  หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาวิชาการ
สอนของครู ครูผ้สอน โรงเรียนและเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ หรือแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เป็นต้น เจตคติ
ของแต่ละบุคคลอาจเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ และมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม  
           2.2.4 ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
             สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
             สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหาร
ของผู้บริหาร และส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร Hoy & Miskel(1982), Filder (1976) ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของบรรยากาศของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
 Hoy & Miskel (1982 ) กล่าวว่า บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มบุคคลใน
โรงเรียน มีผลท าให้โรงเรียนหนึ่ง แตกต่างไปจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขอ
บุคคลในโรงเรียน บรรยากาศขององค์กรเป็นคุณลักษณะภายในองค์กร คล้ายคลึงกับบุคลิกภาพของ
คน ดังนั้นบรรยากาศของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบุคลิกภาพของโรงเรียน  
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 Killian (1968) บรรยากาศเป็นผลจากกลุ่มบุคคลในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ครู และ
ผู้บริหารที่รวมกันขึ้นเป็นระบบสังคม มีการร่วมกันในแง่ต่างๆ เพ่ือท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล บรรยากาศ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจ แรงดลใจ และสมรรถภาพในการท างาน  
 บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดบรรยากาศใน
ด้านต่างๆ ขึ้นภายในโรงเรียนและกล่าวว่า บรรยากาศของโรงเรียนเป็นตัวแปรอิสระที่ส าคัญอีกตัว
หนึ่งที่มีผลต่อระบบการเรียนการสอน และส่งผลต่อผลลัพธ์ของนักเรียน เพราะบรรยากาศในโรงเรียน
เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วส่งผลถึง
ความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึก
ของบุคคล เมื่อบุคคลปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี เรียกว่า บรรยากาศดี ถ้าบุคคล
ปะทะกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เรียกว่า บรรยากาศไม่ดี การสร้างบรรยากาศที่ดีนั้นจะต้องเกิดจาก การ
จัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะต่อการเรียนการสอน 
 Halpin & Croft (1963) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตั้งแต่ สภาพแวดล้อมที่พึง
ประสงค์จนถึงแบบ ไม่พึงประสงค์ พบว่า มี 6 แบบ ได้แก่ 
             1. สภาพแวดล้อมที่แจ่มใส (The Open Climate ) เป็นบรรยากาศที่สมาชิกในกลุ่มมีขวัญ
ก าลังใจและมีความพึงพอใจในงาน มีความพอใจในบทบาทของผู้บริหารที่มีพฤติกรรมทั้งมุ่งงานและ
มุ่งความสัมพันธ์ ยึดหยุ่นตามสถานการณ์ ช่วยให้ผลงานมีคุณภาพ ซึ่งเป็นบรรยากาศผู้ร่วมงานมีความ
พึงประสงค์มากท่ีสุด 
             2. สภาพแวดล้อมแบบอิสระ (The Autonomous Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารมุ่ง
สร้างความสัมพันธ์และให้อิสระแก่ผู้ร่วมงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในความสัมพันธ์ฉันมิตรมากกว่า 
ความพึงพอใจในงาน ผู้บริหารมีพฤติกรรมการนิเทศ ควบคุมงานน้อย และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
เลือกงานได้ตามความสามารถโดยอิสระ 
             3. สภาพแวดล้อมแบบควบคุม (The Controlled Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหาร
มุ่งเน้นความส าเร็จของงานมากกว่า การสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมงาน แต่ผลส าเร็จของ
งานท าให้ ผู้ร่วมงาน มีความภาคภูมิใจ และมีขวัญก าลังใจ 
             4. สภาพแวดล้อมแบบสนิทสนม(The Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรสหาย ผู้บริหารจะสนใจผลงานน้อยกว่าการสร้างความสัมพันธ์
ส่วนตัวผู้ร่วมงานขาดความพึงพอใจในงาน ขาดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน ผู้บริหารมีพฤติ
กรรมการบริหารแบบตามสบาย มีการสั่งการหรือประเมินผลงานน้อย จนท าให้บางครั้งผู้ร่วมงาน
จะต้องกระตุ้นให้ผู้บริหารท าหน้าที่ให้เข้มแข็ง 
             5. สภาพแวดล้อมแบบถูกรวบอ านาจ (The Paternal Climate) เป็นบรรยากาศที่
ผู้บริหาร บริหารงานโดยวิธีการออกค าสั่ง ควบคุมตรวจตราและนิเทศการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมงาน
อย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ และไม่สร้างความสัมพันธ์แก่ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานขาด
ความภาคภูมิใจ ในผลส าเร็จขององค์กร และเกิดความเบื่อหน่ายพฤติกรรมของผู้บริหาร 
             6. สภาพแวดล้อมแบบซึมเซา (The Closed Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหาร 
บริหารงานโดยขาดความรู้ และไม่มีสมรรถภาพในการบริหาร ไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ร่วมงาน พยายามตั้งกฎเกณฑ์ และข้อบังคับให้ครูปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักการและเหตุผล 
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ท าตามใจตนเอง มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานน้อย ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานและไม่
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ และจะต้องรับการแก้ไขโดย
ด่วน 
             Pritchard &Karasick (1973) ได้เสนอมิติ ของบรรยากาศในองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้ 
             โครงสร้างของงาน (Task Structure) ความมาน้อยของวิธีการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่ง
ก าหนดโดยองค์ กรความสั ม พันธ์ ระหว่ า งรางวั ลและการลงโทษ (Reward-Punishment 
Relationship) ความมากน้อยของการให้รางวัล เช่น การเลื่อนต าแหน่งและการขึ้นเงินเดือน ซึ่งอยู่
บนพ้ืนฐานของผลงานและความดีความชอบ แทนที่จะอยู่บนพ้ืนฐานของการพิจารณาอาวุโส 
ความชอบพอและอ่ืนๆ 
             การรวมการตัดสินใจ (Decision Centralization) ความมากน้อยของการสงวนอ านาจ ใน
การตัดสินใจที่ส าคัญไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง 
             การเน้นการบรรลุถึงเปูาหมาย (Achievement Emphasis) ความปรารถนาของคนใน
องค์กรในอันที่จะท างานอย่างดีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
             การเน้นการฝึกอบรมและการพัฒนา (Trainning and Development Emphasis) ความ
มากน้อยของการที่องค์กรพยายามสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรด้วยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรม และพัฒนาที่เหมาะสม 
             ความมั่นคง ความเสี่ยง (Security Versus Risk) ความมากน้อยของแรงกดดัน ในองค์กรที่
จะน าไปสู่ความรู้สึกไม่ม่ันคงและกระวนกระวาย ของสมาชิก 
             ความเปิดเผย การปูองกันตัวเอง (Openness Versus Defensiveness) ความมากน้อย
ของการที่บุคคลพยายามปกปิดความผิดและถือดี แทนที่จะคิดคบหากันอย่างเปิดเผย และร่วมมือร่วม
ใจกันสถานภาพและขวัญ (Status and Morale) ความรู้สึกท่ัวๆไป ของคนในองค์กรว่าองค์กรเป็นที่ดี
ที่จะท างานด้วย 
             การยอมรับและการส่งข้อมูลกลับ(Recognition and Feedback) ความมากน้อยของการ
ที่บุคคลรู้ว่า ผู้บังคับบัญชาและฝุายบริหาร คิดอย่างไรกับการท างานของเขา และความมากน้อยของ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
             ความสามารถและความคล่องตัวทั่วไปขององค์กร (General Organization 
Competence and Flexibility) ความมากน้อยของการที่องค์กรรู้ว่าเปูาหมายขององค์กรคืออะไร
และกระท าตามเปูาหมายนั้นอย่างคล่องตัว และแสวงหาสิ่งใหม่ รวมทั้งความมากน้อย ของการ
คาดคะเนปัญหา พัฒนาวิธีการใหม่ๆ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ 
            Owen (1995) กล่าวว่า บรรยากาศของโรงเรียนจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ในอาคารเรียนและในโรงเรียน โดยลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงเรียนมี
ส่วนส าคัญ 4 ด้าน คือ  

1. องค์ประกอบด้านนิเวศวิทยา (Ecology) หมายถึง องค์ประกอบทางด้านกายภาพที่มี 
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อยู่ในโรงเรียน และชั้นเรียน เช่น ขนาดของโรงเรียน ขนาดของห้องเรียน อายุและลักษณะของอาคาร
เรียน รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอาคารเรียนและโรงเรียน อุปกรณ์ ประกอบการเรียน
การสอน การจัดการห้องเรียน 

2. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Milieu) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่และ 
เกิดขึ้นในโรงเรียน และมีความสัมพันธ์กับบุคคล ที่อยู่ในโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะของแต่ละคน 
แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ ขวัญและก าลัง ใจ คุณภาพของหลักสูตร 
บุคลิกภาพของครู การเปลี่ยนงานของครู กลุ่มเพ่ือน 

3. องค์ประกอบด้านระบบทางสังคม (Social System) หมายถึง ระบบการจัดการ 
องค์กรโครงสร้างของการบริหารองค์กร การบริหารโรงเรียน รูปแบบการสื่อสาร การตัดสินใจ และ
โครงการฝึกอบรมองค์ประกอบด้านประเพณีและวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ 
บรรทัดฐาน เจตคติ ที่เป็นคุณลักษณะของบุคคลในโรงเรียน 

4. คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน หมายถึงองค์ประกอบของโรงเรียนทั้ง
ทางด้านกายภาพ และบรรยากาศของโรงเรียนมีผลต่อระบบการเรียนการสอน และส่งผลต่อผลลัพธ์
ของนักเรียน 
  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
              การจัดการในโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะเมื่อมี การ
จัดการในโรงเรียนที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากชุมชน
เพ่ือให้สะดวกในการด าเนินการต่าง ๆของโรงเรียนอีกด้วย จากเอกสารคู่มือคณะกรรมการการ
โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดขอบข่ายของงาน
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไว้ 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
และการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความ สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540.น. 4–5) โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลัก และงาน
อ่ืนๆ เป็นงานสนับสนุน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
            Campbell (1978) เห็นว่างานบริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ 6 ข้อ คือ  

1. งานหลักสูตรและการสอน 
2. งานบุคลากรสถานศึกษา 
3. งานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. งานกิจการนักเรียน 
5. งานอาคารสถานที่  
6. งานบริหารการเงินและธุรการ 

            Miller Van (1998) ได้กล่าวถึงงานของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ต้องรับผิดชอบและ
ปฏิบัติให้ส าเร็จมี 8 ประการคือ 

1. การวางแผนงานโครงการ 
2. การเรียนการสอน 
3. งานกิจการนักเรียน 
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4. งานด้านบุคลากร 
5. งานด้านอาคารสถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ 
6. งานการเงินและธุรการ 
7. งานการประชาสัมพันธ์ 
8. งานวัดผลและประเมินผล 

             พนัส หันนาคินทร์ (2546) ได้ให้ความหมาย การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการ 
การช่วยเหลือ ส่งเสริมโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
             Good (1998) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการควบคุมการ
จัดการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2545 (2545) การบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้  
              การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการ
เทียบโอนการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา การจัดท าทะเบียนและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
             1. การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการด าเนินทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมส าหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
            2. การบริหารงานงบประมาณ การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายจริง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม และรายงาน
การใช้งบประมาณ การตรวจสอบตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่อการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนวัสดุ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาวัสดุการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายวัสดุ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลัง 
การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าแบบพิมพ์บัญชี
ทะเบียน และรายงาน 
             3. การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย และแผนการจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร การ
พัฒนามาตรฐานงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศนะศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
             Merrett (1996) กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษายอดนิยมของ
ผู้ปกครองนั้น ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้ปกครองต้องการส่งลูกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่
มีมาตรฐานการศึกษาท่ีดี แม้ว่าจะเก็บค่าเล่าเรียนสูงก็ตาม สถานศึกษาจึงพยายามสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาล ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 
ส าหรับกลยุทธ์ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษามีดังนี้ 

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สวัสดิการที่ดี ในด้าน 
ความรู้ความสามารถ และค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
              2. มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ก าหนดแผนงานโครงการที่ชัดเจน 
             3. มีการส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

   4.ให้โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมตามความเป็นจริง 
   5. มีการประเมินภายนอกรับรองคุณภาพ 
   6. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่บทบาทหน่วยส่งเสริมการลงทุนทาง 

การศึกษา 
             7. กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นนิติบุคคล 
             8. บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นสากลมีผู้บริหารมืออาชีพ มีจิตส านึกของความเป็นครู 
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   9. รัฐมีนโยบายชัดเจนในการให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับภาระการจัดการศึกษา 
  10. ส่งเสริมสนับสนุนจัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

             โดยสรุป การบริหารงานในโรงเรียน หมายถึง การจัดการในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้ดีขึ้น ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากชุมชนเพ่ือให้สะดวกในการด าเนินการต่าง ๆของ
โรงเรียนอีก โดยมีขอบข่ายของงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความ สัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
             จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ผู้วิจัยน ามาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน ปรากฏดังภาพ 
  สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

 สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น เป็นปัจจัยอีกด้านที่สะท้อนถึงความรู้สึกอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และ
การเข้าใจชุมชนรอบข้างเป็นด่านแรกของการแสดงออกถึงความมีประสิทธิผลทางการบริหาร
การศึกษา ซึ่งความมีสัมพันธ์ที่ดีนั้น สามารถ น าไปสู่วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ใน
ด้านนโยบาย  

 บุญเรือง ศรีเหรัญ (2542) ได้กล่าวถึง ปัจจัยของโรงเรียนที่ก่อให้เกิดความมีประสิทธิผล 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน หมายถึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่ชุมชน 
ส่งผลต่อความรู้สึกกับโรงเรียน ทั้งทางบวกและทางลบ มีผลต่อทัศนะคติของผู้ปกครอง บุคคลรอบข้าง 
ในที่นี้ยังรวมไปถึง การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน การให้ข้อมูล การแก้ปัญหา และ
การเป็นผู้น า ความรู้สึกในภาพรวมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

 อนุชา ภูธร (2552) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงรียนวัดท่าช้าง พบว่า การให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลในชุมชนได้เข้ามาร่วม ในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียนเอง หรือชุมชนก็ตาม เมื่อมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสมัครใจ โดยที่ทางโรงเรียนต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมด้วย พิจารณากิจกรรม และไม่เดือดร้อนต่อชุมชน ก็จะสามารถน า
ความสัมพันธ์ภาพอันดีนี้ ไปสู่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 

 Trusty (1986) นักวิชาการแห่งภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ 
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึวความส าคัญของสัมพันธภาพของโรงเรียนที่ผู้บริหารควรด ารงอยู่ในฐานะที่ดี
กับชุมชน ไว้ดังนี้ 1.การส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 2.ส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้สึกเชื่อมั่นในโรงเรียน 3.ส่งเสริมให้ครูมีการเจรจาติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือ
สัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4. ส่งเสริมด้านกิจกรรมระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเน้น
ในด้านกิจกรรมระหว่างครอบครัว ผู้ปกครองและตัวนักเรียน 

 ดังที่นักวิชาการได้ให้ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เป็นปัจจัย
ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเพราะความรู้สึก นึกคิดที่สะท้อนออกมาส่งผลต่อตัวของ
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โรงเรียน ดังนั้น ชุมชนรอบข้างจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่สามารถส่งมอบความรู้สึกต่างๆได้โดยง่าย
และเป็นความรู้สึกที่มีน้ าหนัก ดังนั้นปัจจัยด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเป็นอีก
ปัจจัย ที่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรให้ความส าคัญ เพ่ือการด ารงไว้ซึ่ง
ความรู้สึก ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดี ต่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  แสดงองค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
2.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
  2.3.1 ความเป็นมาและความส าคัญของสถานศึกษาเอกชน                        

 ประวัติการศึกษาเอกชนได้มาเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาของชาตินับตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย โดยจัดในวัด วัง บ้าน ในสมัยต่างๆ คณะมิชชันมารีชาวอเมริกัน เข้ามาเผยแพร่ 
ศาสนาและสอนหนังสือให้กับประชาชน ที่สนใจ ท าให้โรงเรียนราษฎร์เป็นที่กล่าวถึงของคนไทยเป็น
อย่างมาก ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น าระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาจัดการในประเทศไทย และ
ให้โอกาสเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเชลยศักดิ์เป็น
โรงเรียนบุคคล โดยความควบคุมดูแลตรวจการของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2461 (วันที่ 10 
กุมภาพันธ์) ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ โรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนบุคคล เป็นโรงเรียนราษฎร์และได้มีการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์อีกหลายฉบับ 
พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิสามัญศึกษา กองโรงเรียนราษฎร์ ในช่วงนี้รัฐได้ให้ความส าคัญแก่กิจการ
ศึกษาในระดับสูงได้เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชาติ  
 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2515 คณะปฏิวัติได้ประกาศให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมฯหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดูแลควบคุมและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนระดับต่ ากว่า อุดมศึกษา ในช่วงปี 2518-2519 ซึ่งเป็นช่วงต้นๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโรงเรียน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของ

โรงเรียน 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
 

ปัจจัยด้านนักเรียน 
 

ปัจจัยด้านโรงเรียน 
 

ปัจจัยด้านครู 
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เอกชนหลายประการ อันเนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนมีสภาพถูกควบคุมด้วยข้อจ ากัดโดยสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนไป โรงเรียนเอกชนจึงแสวงหาทิศทางใหม่เพ่ือความอยู่รอด สามารถแข่งขันกับโรงเรียนรัฐได้ 
และมีมาตรฐานเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น เอกชนได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญยิ่งในการให้บริการ การศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่รัฐไม่สามารถจัดได้หรือ จัดได้ไม่เพียงพออันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของรัฐ ซึ่งใน
ปี การศึกษา 2542 เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ร้อยละ 15 ส าหรับจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนก็มีการขยายตัวมากขึ้น และนับวันการศึกษาเอกชนจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายได้เอ้ือต่อการให้ภาคเอกชนมาลงทุน ด้านการศึกษา ซึ่งจะเห็น
ได้จากมาตรา 43-46 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 2 ) ได้ก าหนด เรื่องการบริหารและจัดการศึกษาเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้แกชน
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ ทุก
ประเภท สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการบิหาร
สถานศึกษา รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิ
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมรมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับกรอบแนวทางในแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แห่งชาติให้มีการบริหารจัดการที่มีการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นภูมิปัญญาแก่สังคม เพ่ือเป็นปัจจัยของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้ 
และสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในประชาคมโลก 
 การจัดการศึกษาของเอกชนนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ สามารถ
ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้รัฐจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาเอกชนและมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการ
ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ให้การจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเอกชน และ
มาตรา 43 ให้จัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่มของเอกชน และมาตรา 81 ก าหนดให้รัฐ
ต้องสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนด หลักการส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ให้สังคมมีส่วนร่ว มในการจัด
การศึกษา และให้ระบุไว้ในหมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัด
การศึกษาของเอกชน มาตรา 43 ให้เอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการก ากับ 
ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ มาตรา 45 ให้รัฐ
ก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน ในการมีส่วนร่วมของเอกชน ในการจัดการศึกษารวมทั้ง ใน
การก าหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเอกชน 
โดยให้รับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ในมาตรา 
46 ยังก าหนดว่ารัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี และสิทธิ
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ประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านวิชาการ เพ่ือให้สถานศึกษาของเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2549) คุณสมบัติของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบันทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้าน
ต่อไปนี้ 
             ด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียน 
             ด้านที่ 2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
             ด้านที่ 3. การบริหารจัดการ 
             ด้านที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
             ด้านที่ 5. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
             ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
           2.3.2 การด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน 
 ในปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ่งจ าแนกลักษณะ 
ประเภทของโรงเรียนเอกชนไว้ทั้งหมด 3 รูปแบบ 11ประเภท ดังนี้ 
 รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน (มาตรา 15(1)) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ.1-ม.6) จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (English Programme) 

2. ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) 
 รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน(มาตรา 15(2)) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

1. ประเภทการศึกษานอกโรงเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตาม หลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายนอกระบบโรงเรียน 

2. ประเภทเฉพาะกาล เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมีก าหนดเวลาการศึกษาเป็นครั้ง 
คราวโดยทั่วไปจะเรียกว่าโรงเรียนนานาชาติ 

3. ประเภทสอนศาสนา  เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนา 
คริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

4. ประเภทส่งค าสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีส่งค าสอนให้แก่ผู้เรียน 
5. ประเภทกวดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนในบางวิชา 

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. ประเภทศิลปศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนในทางศิลปะต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ  

การปูองกันตัว เป็นต้น 
7. ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพและการอาชีพใน 
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ระยะสั้นๆ เช่น สอนตัดเย็บเสื้อผ้า ออกแบบแฟชั่น เสริมสวย ท าอาหารและขนม ภาษา ช่างยนต์ ช่าง
ไม้ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 รูปแบบการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (มาตรา15(3)) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษหรือผิดปกติ ทาง 
ร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจ 

2. การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้เสียเปรียบทาง 
การศึกษาในลักษณะต่างๆ 
            2.3.3 แนวนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน 
 แนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน (นโยบายของรัฐต่อการจัดการศึกษา
เอกชน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2559) สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน าเอาจุดมุ่งหมาย 
หลักการ และสาระ ส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาก าหนดวัตถุประสงค์ 
และแนวนโยบาย เพ่ือด าเนินการโดยก าหนดเปูาหมาย กรอบ การด าเนินงาน และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานโดยระบุผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชน ชุมชน และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และลด
บทบาทรัฐในการจัดการศึกษาให้น้อยลง โดยก าหนดบทบาทของภาคเอกชนและก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานส าหรับสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนดังต่อไปนี้ 

1. ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จัดการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ จัดท านโยบายและหลักสูตร
การศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่
หลากหลายให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนประสานกับแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้
ในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล ตลอดจนจัดให้มีการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนที่ราชการรับรอง 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด  
จัดท าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริง 
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารและการจัดการและการพัฒนาของสถาบันผลิตครูและ
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกระดับ 

3. พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอนด้านศาสนาและหลักธรรมของศาสนา  
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสาระของการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมให้เข้ากับความรู้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดให้มีการอบรมครู คณาจารย์ และผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนให้ศาสนาบุคคลเป็นผู้สอนหรือวิทยากรในโรงเรียนเชิดชู
เกียรติผู้มีความรู้สึกซึ้งด้านศาสนธรรม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ครูภูมิปัญญาไทยมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้ครูภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตามระบอบประชาธิปไตย 
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4. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างหลักสูตร ความรู้ และการเรียนรู้ให้บัณฑิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถท าวิจัยและพัฒนาได้ ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน             

5. ส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิด 
และการเรียนรู้ของคน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้
เข้าใจและรู้วิธีการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและฝึกอบรมครูให้
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างมาตรฐาน และกลไกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

6. สนับสนุนการด าเนินการศึกษาและพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
7. สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยความร่วมมือของทุกฝุาย 
8. ร่วมท าหน้าที่อบรม สั่งสอน คุณธรรม จริยธรรม และค่าความนิยมตามระบบวิถีชีวิตที่ดี 

งามของคนไทยให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนเพ่ือร่วมแก้ปัญหาในสังคมร่วมกัน 
10. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 

สอนและการจัดการศึกษาทั่วถึง 
  11. จัดท าแผนบริหารการเงินที่สอดคล้องกับเปูาหมายและมาตรการที่ต้องการบรรลุถึงโดย
ก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน มีการจัดท าระบบบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย 
เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่ถูกต้องและมีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
การเงินของสถานศึกษาร่วมกับการตรวจสอบภายนอก 
             2.3.4 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
 การจัดการศึกษาประเภทสามัญศึกษา คือ การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 การจัดระบบการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ประกอบด้วยการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ครอบคลุม 3 ระดับ 
คือ 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัด 
การศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุสามปีถึงหกปี เพ่ือเป็นรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจสติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

2. ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐาน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้  และ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานโดยปกติใช้เวลาเรียนหกปี ซึ่งเด็กที่มีอายุอยู่มนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตรา 17 ก าหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดต้องเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่าง
เข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
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3. ระดับมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
3.1 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ 

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการ
ประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัยโดยปกติใช้เวลาเรียนสามปีตามนโยบายการขยายโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับ 
                          3.2 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เ พ่ือเป็นรากฐานส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  

 
 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
- คุณลักษณะของผู้บริหาร 
- พฤติกรรมผู้บริหาร 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 

ปัจจัยด้านครู  
- คุณลักษณะของครู  
- ความพึงพอใจในการท างานของครู  
- คุณภาพการสอนของคร ู 

 

ปัจจัยด้านนักเรียน 
- พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน  
- คุณลักษณะทางความคิดและการ

ส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   
- เจตคติของผู้เรียน   

 ปัจจัยด้านโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
- สัมพันธภาพระหว่าโรงเรียนกับชุมชน 

 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญระดับประถมศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- ความพึงพอใจในการท างานของครู 
- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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 การตรวจสอบโดยการประเมินและมาตรฐานการประเมิน 
 การประเมินหรืออาจเรียกว่าการตรวจสอบ มีความจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็น
การตรวจสอบว่าสิ่งที่จะประเมินหรือตรวจสอบนั้นว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเที่ยงตรง 
เชื่อถือได้เพียงใด ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 Eisner (1976) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีวิธีการแตกต่างจา
การด าเนินการทางวิทยาศาสตร์ หรือเชิงปริมาณ เนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลขที่น ามาวิจารสรุป ดังนั้นจึงได้เสนอแนวทางการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังนี้ 
  1) การประเมินโดยแนวทางนี้จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูก
น ามากพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการ
ประเมิน 
 2) รูปแบบการประเมินที่เป็นความเฉพาะ ในเรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากแบบการ
วิจารณ์งานศิลปะ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมากเป็นผู้วินิจฉัย 
แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกต์ในวงการอุดมศึกษา ซึ่งนิยมน ามาใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 
 3) การประเมินที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความ
เชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี มีมาตรฐานและเกณฑ์มาจากประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ 
 4) การประเมินที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา การบ่งชี้
ข้อมูลต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
  ในส่วนของมาตรฐานการประเมินผู้วิจัยได้น าหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินของนักวิชาการ ดังนี้ 
  McMillan & Schumacker (2001) ที่ได้กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการการ
ด้านมาตรฐานส าหรับการประเมินผลทางการศึกษา (Joint committee on standards for 
educational evaluation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสมาคมวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้พัฒนาและก าหนดมาตรฐานส าหรับการประเมินผลระบบแผนงาน โครงการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยคณะกรรมการนี้ได้พัฒนาเกณฑ์ที่มีคุณภาพส าหรับการประเมินผล ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 1)  มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standard) เป็นมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่า
การประเมินผลจะช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ประเมินได้ข้อมูลตามต้องการมุ่งเน้นในด้านของผลการ
ประเมินที่ต้อง 
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          1.1)  การระบุผู้น าไปใช้ (Audience identification) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องรับฟังข้อมูลจากผู้น าไปใช้โดยตรง และผู้ใช้ผลการประเมินหรือผู้ที่จะน าผลการประเมินไปใช้ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการะบุไว้หรือได้รับการก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถ
บ่งชี้ความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินได้ คือ ผู้ประเมินต้องระบุผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินได้ครบถ้วน
เพ่ือให้ผู้ประเมินได้ประเด็นที่จะประเมินได้สมบูรณ์ 
  1.2)  ความเชื่อถือได้ของผู้ประเมินผล (Evaluator credibility) ผู้ที่ด าเนินการ
ประเมินผลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รับความไว้วางใจ และมีศักยภาพที่สามารถ
ด าเนินการประเมินผลได้ เพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้ผลที่ได้จาการประเมินบรรลุถึงความน่าเชื่อถือ
สูงสุดและเป็นที่ยอมรับได้ 
  1.3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information scope and selection) 
ขอบเขตสารสนเทศควรระบุค าถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและควรตอบสนองกับความ
ต้องการ และความสนใจของผู้น าไปใช้ สารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช่วยในการตอบค าถามที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งประเมิน สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ที่จะผลการประเมินไป
ใช้ 
  1.4) การตีความหมายที่มีคุณค่า (Valuation interpretation) หลักการเหตุผลและ
กระบวนการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการตีความหมายของผลการประเมินควรอธิบาย อย่างระมัดระวัง
เชื่อถือได้เพ่ือน าไปสู่คุณค่าของการประเมิน กล่าวคือ ผลที่ได้จากกระบวนการประเมินและความเป็น
เหตุเป็นผลที่ใช้ในการแปลผลที่ได้จากการค้นพบในการประเมิน ควรอธิบาย ด้วยความระมัดระวังและ
มีความกระจ่างชัดเจน เพ่ือให้การตัดสินคุณค่าเป็นไปอย่างชัดเจน 
 การน ามาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standard) ไปใช้นั้นควรมีความชัดเจนใน
ความต้องการของผู้น าข้อมูลไปใช้ ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ ขอบเขตและการเลือก
สารสนเทศควรตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน สอดคล้องกับความต้อง ความสนใจของ
ผู้น าไปใช้และการอธิบายผลการประเมินนั้นจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อถือได้ 
 2)  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) เป็นมาตรฐานเพ่ือแน่ใจว่าการ
ประเมิน จะต้องมีความเป็นจริง ประหยัดและมีข้อความที่เหมาะสม มาตรฐานความเป็นไปได้ 
ประกอบด้วยการด าเนินงานที่มีการฝึกการปฏิบัติ ความสามารถทางการเมืองและประสิทธิผลด้าน
ต้อนทุน ประกอบด้วย 
  2.1)  มีวิธีการที่เป็นไปได้ทางปฏิบัติ (Practical procedure) กระบวนการในการ
ประเมิน จะต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการและได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ โดยให้เกิดอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการน้อยที่สุด 
  2.2)  มีความเท่าทันต่อบรรยากาศการเมือง (Political viability) การประเมินควร
ได้รับการวางแผนและมีการด าเนินการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ อันจะช่วยในการปูองกันไม่ให้การประเมินมีความล าเอียงซึ่งจะท าให้ผิดไป
จากความเป็นจริง หรือท าให้เกิดการใช้ผลประเมินอย่างไม่ถูกต้อง  
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  2.3)  มีประสิทธิผลและความคุ้ม (Cost effectiveness) การประเมินควรจะมี
ประสิทธิผลและให้สารสนเทศที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 การน ามาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) ไปใช้ต้องมีกระบวนการ
ประเมินต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วมวางแผนการประเมิน ผลการประเมินมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 
 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standard) เป็นมาตรฐานเพ่ือด าเนินการ
ประเมินให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรมและค านึงถึงสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องและผู้รับ
ผลกระทบจากการประเมินผลมาตรฐานเหล่านี้ คือ ข้อตกลงที่เป็นทางราชการ ข้อขัดแย้งที่น่าสนใจ 
ซึ่งเปิดเผยให้สาธารณชนมีสิทธิ์รู้ได้ตามสิทธิของมนุษย์และปฏิกิริยาร่วมกันของมนุษย์และควรมีการรา
งานผลด้วยความยุติธรรม ประกอบด้วย 
  3.1)  การประเมินอ่างเป็นธรรมและมีความสมบูรณ์ (Complete and fair 
Assessment) ในรายงานการประเมิน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและบันทึกไว้นั้นควรจะบอกถึงจุด
แข็งและข้อจ ากัดที่ได้จากการประเมิน เพ่ือให้จุดแข็งได้รับการพัฒนาให้เด่นขึ้น และในขณะเดียวกัน
ข้อจ ากัดควรได้รับการปรับปรุง 
  3.2)  ความเอาใจใส่ในข้อขัดแย้ง (Conflict of interest) ความขัดแย้งของกลุ่ม
บุคคลเป็นสิ่งที่ควรยอมรับด้วยความจริงใจและเปิดเผยต่อกัน ทั้งนี้ไม่ควรน าความขัดแย้งไปใช้ใน
กระบวนการและผลลัพธ์ของการประเมิน 
 4)  มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standard) เป็นมาตรฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของการปฏิบัติที่ก าหนดคุณค่า ได้ก าหนดว่า วิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องมีความถูกต้อง 
โดยผู้ให้ข้อมูลหือสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ต้องสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้จริง ใช้วิธีวิเคราะห์และ
เสนอผลการประเมินที่ถูกต้องไม่ล าเอียงมีความเป็นปรนัย ประกอบด้วย 
  4.1) การบรรยายงาน (Program documentation) สิ่งที่ต้องการประเมินซึ่งอาจจะ
เป็นแผนงานหรือโครงการนั้น ควรได้รับการบรรยายอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือให้แผนงานและ
โครงการนั้นมีการบ่งชี้อย่างชัดเจน 
    4.2)  การวิเคราะห์บริบท (Context analysis) บริบทของที่ต้องประเมินจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบว่ามีรายละเอียดด้วย ทั้งนี้บริบทเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ต้องการประเมิน 
   4.3) การบรรยายเปูาหมายและวิธีการด าเนินการ (Described purposes and 
procedures) เปูาหมายและกระบวนการของการประเมินควรจะได้รับการบรรยายไว้ชัดเจนอันจะท า
ให้เกิดความสะดวกและความชัดต่อการก ากับติดตาม 
   4.4) สามารถเทศที่มีความเที่ยง (Reliable information) ความเที่ยงของ
สารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ในลักษณะที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าสสารสนเทศที่ได้รับมี
ความเชื่อถอืได้หรือมีความตรงเพียงพอ โดยสามารถวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 การน ามาตรฐานด้วยความถูกต้อง (Accuracy standard) ไปใช้นั้นควรใช้วิธีการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชื่อถือได้มีการ
รายงานผลที่ชัดเจนตรวจสอบได้ 
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     ศิริชัย  กาญจนวาสี (2554) ได้สรุปมาตรฐานของการประเมินส าหรับการประเมินเอกสาร
และโครงการทางการศึกษา คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการประเมินต่างมี
ความเชื่อว่าการประเมินเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกิจกรรมของมนุษย์ การประเมินที่ดีจะช่วยเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า ส่วนการประเมินที่ไม่ดีจะเป็นตัวถ่วงและท าลายความก้าวหน้า 
คณะกรรมการจึงได้เสนอเกณฑ์ 30 ประการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรม และการประเมินซึ่ง
สามารถจัดเป็น 4 หมวด คือ 
 1) มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องการประกันถึงความ
เป็นประโยชน์ของผลการประเมิน ในการตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ครอบคลุม ทันเวลา และมีผลต่อการน าไปใช้ มาตรฐานการใช้ประโยชน์นี้ประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 1)  การ
ระบุผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารเทศ 2)  ความเป็นที่เชื่อถือของผู้ประเมิน 3)  การรวบรวมข้อมูลครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศของผู้เกี่ยวข้อง 4)  การแปลความและการตัดสินคุณค่ามีความ
ชัดเจน 5)  รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน 6)  การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึง 7)  รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 8)  การประเมินส่งผลกระทบใน
การกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 2)  มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องการประกันถึง
การประเมินที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ ปฏิบัติได้ ยอมรับได้
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 1)  วิธีการประเมินสามารถน าไปใช้ได้จริง 2)  การ
เป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง 3)  ผลที่ได้มีความคุ้มค่า 
 3)  มาตรฐานเหมาะสม (Propriety standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องประกันว่าการประเมิน
ได้ท าอย่างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ มีการค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้องในการ
ประเมิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมิน มาตรฐานความเหมาะสมซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 
ดังนี้ 1)  การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 2)  การแก้ปัญหาของความขัดแย้งใน
การประเมินด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 3)  รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย
และค านึงถึงข้อจ ากัดของการประเมิน 4)  การให้ความส าคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
5)  การค านึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 6)  การเคารพสิทธิในการปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง 7)  
รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของสิ่งที่ประเมิน 8)  ผู้
ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 
 4)  มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องประกันว่า การ
ประเมินได้มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ข้อค้นพบและสารสนเทศที่เพียงพอส าหรับ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 1)  การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมิน
อย่างชัดเจน 2)  การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างเพียงพอ 3)  การบรรยายจุดประสงค์และ
กระบวนการอย่างชัดเจน 4)  การบรรยายแหล่งข้อมูลและการได้มาอย่างชัดเจน 5)  การพัฒนา
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง 6)  การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มีความเท่ียง 7)  การจัดระบบควบคุมส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน 8)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 9)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 10)  การลงข้อสรุปที่มีเหตุผล
สนับสนุน 11)  การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย 
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   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าหลักการประเมินตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด์และชูแมคเกอร์ 
McMillan & Schumacher (2001) และศิริชัย  กาญจนวาสี (2554) มาเป็นกรอบในการประเมิน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ระดับประถมศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง  ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้  
 ความเป็นประโยชน์ (Utility standard)  
 ความเป็นประโยชน์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา หมายถึง 1) ร)แบบมีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) รูปแบบมีความสอดคล้องต่อความสนใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
3) รูปแบบสร้างความมั่นใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 4) รูปแบบมีคุณค่าและสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความเป็นไปได้ (Feasibility standard) 
 ความเป็นไปได้ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา หมายถึง 1) รูปแบบสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้จริงต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) รูปแบบสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลหรือ
ผลส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 3) รูปแบบสามารถท าให้เกิดความคุ้มค่าต่อการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  4) รูปแบบสามารถสร้างการยอมรับต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ความเหมาะสม (Propriety standard)  
 ความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา หมายถึง 1) รูปแบบมีความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 2) รูปแบบช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานได้อย่างโปร่งใส 3) รูปแบบช่วย
แก้ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 4) รูปแบบช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
รายงานผลการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเปิดเผย 
 ความถูกต้อง (Accuracy standard) 
 ความถูกต้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา หมายถึง 1) รูปแบบมีความถูกต้องตามทฤษฏีทาง
วิชาการ 2) รูปแบบมีความครอบคลุมกับขอบข่ายภาระงานของสถานศึกษา 3) รูปแบบมีความ
สอดคล้องกับขอบข่ายภาระงานของสถานศึกษา 4) รูปแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
วิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบรูปแบบ คือ การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพตาม
แนวคิดของไอส์เนอร์ Eisner (1976) โดยใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามมาตรฐานการประเมิน 4 
ด้าน ตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์และชูแมคเกอร์ McMillan & Schumacher (2001) และ ศิริชัย 
กาญจนวาสี (2554) คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้าน
ความถูกต้อง  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
             โสภิณ ม่วงทอง (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญในภาคตะวันออก พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาค
ตะวันออก เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปน้อยมีท้ังหมด 6 ปัจจัย คือ พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้น า ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ปัจจัยการสื่อสาร และปัจจัยความผูกพันของครู 
 พัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์ (2540) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความถนัดทางการเรียนด้าน
ภาษา (X1) ตัวเลข (X2) ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (X5) การรับรู้ตนเองด้าน
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ (X6) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X7)และ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (X8) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ ( y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล 
(X3) และ มิติสัมพันธ์ (X4) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(y) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (y) ได้แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา (X1) ตัวเลข(X2) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (X5) การรับรู้ตนเองด้านความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์ (X6) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X7) โดยที่ตัวพยากรณ์ ทั้งห้านี้
สามารถพยากรณ ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 46.53  
 วาด หนูมา (2540) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี  โดยการ ศึกษาปัจจัยและ
กระบวนการที่ชุมชนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในหลายพ้ืนที่ (Multisite Case Studies) โดย
ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
เล็กอย่างละ 1 โรง โดยผู้วิจัยไปฝังตัวอยู่ 4 – 5 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และอาศัยทฤษฎีระบบ 
(System Theory) เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแปรผลการวิจัยพบว่า  1) ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่าทั้ง 2 กรณี มี
ชุมชนแวดล้อมโรงเรียนเป็นชุมชนดั้งเดิมท้ัง 2 แห่ง และส่วนใหญ่มีรายได้น้อย แต่ชุมชนก็ยังแบ่งเวลา
เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลที่ดี มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี และสูงกว่าระดับที่น่าพอใจ ของ
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือคุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องมีเวลา
สัมพันธ์และเอ้ืออาทรต่อชุมชน ความตั้งใจจริงในการพัฒนาโรงเรียนและความซื่อสัตย์ที่ชุมชนได้เห็น
จึงท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และนอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น าด้านมนุษย์สัมพันธ์ การพูด เสียสละ การ
เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและมีความสามารถเอาชนะจิตใจของชุมชนและครูได้ 2) กระบวนการที่ชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษานั้นผู้บริหารและครูต้องแสดงความตั้งใจในการพัฒนา
โรงเรียน และนักเรียนให้ชุมชนได้เห็น โดยผู้บริหารและครูต้องเข้าท าประโยชน์แก่ชุมชน คือ เยี่ยม
เยียนชุมชนเยี่ยมนักเรียนที่มีปัญหาเจ็บปุวย และต้องช่วยงานบุญต่าง ๆ และกิจกรรมของชุมชน 
ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานอ่ืน ๆ มาท าประโยชน์แก่ชุมชนด้วย แล้วดึงชุมชนให้เข้าสู่โรงเรียน
โดยโรงเรียนต้องสร้างศูนย์รวมใจของชุมชนขึ้นในโรงเรียน และสร้างกิจกรรมที่ชุมชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมกับทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การตรวจตราความ
ประพฤติและสนใจต่อการเรียนของนักเรียน และมีการน าศรัทธาทางศาสนามาชักจูงให้มีการบริจาค
เงิน สิ่งของและแรงงานในการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนานั้นจะยั่งยืนจะเกิดขึ้น เมื่อปฏิบัติเป็น
ระยะเวลานานจนท าให้ชุมชนรู้สึกว่า โรงเรียนและครูเป็นสมบัติของเขา เขามีส่วนร่วมคิดวางแผน
ด าเนินการรับผิดชอบ ประเมินผล และรับผลประโยชน์ ทั้งนี้การเงินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอยู่เสมอ 
 วีณา สมสุด (2540) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ด้วยวิธีสเต็ปไวส์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์สัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนมีเพียงตัวเดียว คือ วิธีเรียน 
            ชิดชนก เชิงเชาว์, อ าภา บุญช่วย และทวี ทองค า (2541) ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโรงเรียน โดยวิธีสร้างแบบจ าลองโครงสร้างเชิง
ความแปรปรวนร่วม พบว่า มีคุณลักษณะ 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านบริหารโรงเรียนการจัดการเรียนการ
สอนของครู และคุณลักษณะของนักเรียน ส าหรับดัชนีบ่งชี้องค์ประกอบด้านการบริหารโรงเรียนคือ 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดัชนีชี้วัดคุณลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนของครู คือความรู้ ความสามารถในการสอนของครูคุณลักษณะส่วนตัวของครู 
และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ส าหรับดัชนีบ่งชี้คุณลักษณะของนักเรียน คืออาชีพของ
ผู้ปกครอง และอัตราการขาดเรียนของนักเรียน ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ซึ่งวัดโดยการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ 
และพบว่าผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
 ประเสริฐ บัณฑิตศักดิ์ (2541) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก ปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การมี 4 ตัวแปร 
คือ ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร โครงสร้างองค์การ สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์การและการ
บริหารงานบุคคลและเมื่อแยกเป็นรายได้พบว่า คุณลักษณะของบุคคลในองค์การซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม การวิจัย การ
ผลิตสื่อและด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองค์การ ส่วนคุณลักษณะผู้น าด้านสรรถ
ภาพภาพทางกายและบุคลิกภาพ ความรู้ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารการศึกษา ทักษะการบริหาร
และคุณธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลองค์การ 
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 บุญลือ จันทศร (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
และพบว่าพฤติกรรมการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สุภาภรณ์ เกชรารัตน์ (2543) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลในการ
บริหารงานของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คณะครูใน
โรงเรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอน รองลงมาคือคณะครูในโรงเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในงานรับผิดชอบด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน และน้อยที่สุด
คือนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
การบริหารงานของโรงเรียน ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนครู ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พฤติกรรม
ผู้น าวิชาการ พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง พฤติกรรม การบริหารและการเปลี่ยนแปลง ความ
พึงพอใจในการได้รับการสนับสนุน และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานของ
โรงเรียน ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน การได้รับการอบรม ขนาดของโรงเรียน
และระดับชั้นที่เปิดสอน 
           ชิดชนก เชิงเชาว์, ณรัณ ศรีวิหะ และวิรุฬห์ แสงงาม (2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งศึกษาปัจจัยด้านน าเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลผลิต โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการพรรณนาเพื่ออธิบาย ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 4 วิธี คือการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษามากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และปัจจัย
เกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการ
น าเข้า ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียนปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปัจจัย
เกี่ยวกับนักเรียน และปัจจัยเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การเรียนส่วนปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือปัจจัยด้าน
การผลิต ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับหลักฐานการปฏิบัติการหรือร่องรอยการท างาน และปัจจัย
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการยอมรับนับถือระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันตามล าดับ
ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันตามล าดับ 
 องอาจ นัยพัฒน์ (2544) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์พหุระดับ 2 ระดับ ก าหนดให้คะแนนผลการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และผลด้านที่ไม่ใช่วิชาการ 
ได้แก่ เจตคติต่อโรงเรียนและการเรียน เป็นตัววัดประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
ภายในโรงเรียน (Within – School Models) ผลการเรียนอยู่ในรูปของ GPA และความเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียนมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของผลการเรียนรู้ทั้งสองด้าน 
และทั้งสองระดับชั้น (ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน) ตัวแปรเพศ และเศรษฐานะของผู้ปกครอง
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นักเรียนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวก หรือการเพ่ิมพูนขึ้นในคะแนนผลการเรียนของนักเรียน
เพียงบางด้านและบางระดับชั้นในรูปแบบระหว่างโรงเรียน (Between–School Models) พบว่า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของบุตรหลาน และบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน ชั้นเรียนเศรษฐานะและปกติวิสัยการมาเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละโรงเรียน  มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ทั้ง 2 ระดับชั้น 
 ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ทุกเขตการศึกษาและกรุงเทพมหานคร ประสิทธิผลแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
คือ การปรับตัว (Adaptation) การบรรลุเปูาหมาย (Goal Achievement)การบูรณาการ 
(Integration) และการด ารงค่านิยมขององค์กร (Latency) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษามีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง ตัวแปร
บรรยากาศโรงเรียนในปัจจัยด้านโรงเรียน ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และตัวแปรการบริหารในปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ตัวแปรความพึงพอใจในการท างานของครูในปัจจัยด้านครู  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา คือ พฤติกรรมการบริหารและความคิด
สร้างสรรค์ โดยท านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 62 เปอร์เซ็นต ์
 เยาวเรศ จันทะแสน (2545) ศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลการเรียนของ
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (X9) 
แบบการเรียนแบบอิสระ (X1) แบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม (X5) แบบการเรียนแบบร่วมมือ (X3) 
แบบการเรียนแบบพ่ึงพา (X4) แบบการเรียนแบบแข่งขัน (X6) อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ (X10) เจต
คติต่อผู้สอน (X8) เจตคติต่อการเรียน (X7) บรรยากาศในชั้นเรียน (X12) และความคาดหวังของบิดา
มารดาต่อการเรียน (X13) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียน ส่วนแบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยง 
(X2) มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการเรียน โดยตัวแปรที่เป็นตัวพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .603 มีอ านาจในการพยากรณ์ผลการเรียนได้ร้อยละ 36.40 
 นภาเดช บุญเชิดชู (2544) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนระหว่างโรงเรียน
ประจ าเอกชนประเภทพับลิคสกูล กับโรงเรียนประจ าเอกชนประเภทอ่ืน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนประจ าเอกชนทั้ง 2 ประเภทมีความสอดคล้องกันในภาพรวม
ด้านรูปแบบ และกระบวนการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 7 ด้าน คือ มีการวางแผน การปฏิบัติงานตาม
แผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปรับปรุง โดยการบริหารงานโรงเรียนแต่ละด้าน
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญา เปูาหมายและแนวทางการศึกษาของโรงเรียน ส่วนที่ แตกต่างกันคือ 
รายละเอียดของวิธีการและลักษณะการบริหารงานแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านการดูแลนักเรียนประจ า
และการบริหารกิจการนักเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของการด าเนินงานโรงเรียนประจ าแต่ละ
ประเภท 
 อัยนา เพ็ชรทองค า (2545) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการท างานเป็นทีมของผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัล
ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้เหมาะสมแล้ว คือ การโน้มน้าวครูให้ท างานเต็มความรู้ความสามารถ ทัศนะคติใน
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การท างาน และการแสวงหาวิธีท างานที่ท าให้งานส าเร็จ ส่วนสิ่งที่ผู้บริหารและครูควรปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขวัญและก าลังใจ งบประมาณและสวัสดิการ 
 ศยามา ศรมยุรา (2545) ได้ศึกษาการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2544 ของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตภูมิภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการประเมินการใช้หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรเขตภูมิภาคตะวันตก 
โดยใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบ CIPP Model ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ปัจจัยภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้หลักสูตร 
โดยภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิภาคการศึกษาตะวันตกมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของนักเรียน และสื่อการเรียนรู้โดยภาพรวมของ
สถานศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ด้านกระบวนการ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล โดยภาพรวม
สถานศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ด้านผลปฏิบัติตามกระบวนการ 
การจัดท าหลักสูตร สถานศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้ และการวัดผล โดย
ภาพรวมของสถานศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Hoy & Miskel (2008) ได้ศึกษางานวิจัยของ Mott ในปี 1972 กล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนว่าจะต้องประกอบด้วยความสามารถ 4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนะคติทางบวก ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และการพัฒนาโรงเรียนดังรายละเอียดนี้ 
 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งหมายถึงผลส าเร็จทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่สร้างความเชื่อมั่นสูง พัฒนาได้จากตัว
บ่งชี้ที่เป็นความนิยมจากชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
เหมาะสม ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัว มีบุคลากรคือ ครูผู้สอน และผู้บริหารที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงการ
พัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนรวมถึง การประพฤติงานอย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพ จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามโดยเฉพาะการวางแผน พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของโลก 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก หมายถึง พัฒนานักเรียนให้มีความคิดเห็น 
ท่าที ความรู้สึก หรือ พฤติกรรมของผู้ได้รับการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รู้จัก 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์รู้จักพัฒนาตนเอง มองโลกในแง่ดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 
 2. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างเหมาะสม นโยบายต่างๆ ของสถานศึกษาต้องสอดคล้อง
และทันสมัย กับความเจริญก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารและครู
ต้องเป็นนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ จัดการเรียนการสอนให้
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นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตาม
อัตภาพ  
 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน หรือ ให้เกิดผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ อาจจะต้องมีปัญหา หรืออุปสรรคเนื่องจากพันธกิจของโรงเรียนมีอยู่
หลายด้าน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หรือ ข้อขัดแย้ง
ในแต่ละเรื่อง เพ่ือน ามาสังเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม และติดตาม
ประเมินผลการแก้ปัญหานั้นๆ เพ่ือการปรับปรุงให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ฝุายให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อย และความเจริญก้าวหน้าบรรลุเปูาหมายของโรงเรียน ซึ่งจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในโรงเรียนได้           
 King (1984) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โรงเรียนเป็นฐานะเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพ่อแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสามารถลดความแตกแยกของชุมชน 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาธิปไตย ให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน  
 Van Damme; et al (2002) ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งที่ หน่วยงาน องค์การ หรือ
บุคคล มีความต้องการที่จะบรรลุถึงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจะบรรลุถึงนั้น จะต้องพิจารณา
เปูาหมายที่ตั้งไว้ว่าคืออะไร มากน้อยแค่ไหน เกณฑ์อะไรที่ใช้วัด วัดโดยใคร เพราะฉะนั้นการที่จะบอก
ว่าบรรลุประสิทธิผลหรือยังก็ย่อมขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ประเมินแต่ละคน แต่ละองค์การ ดังนั้น จึงมี
นักวิชาการหลาย ๆ คน พยายามที่จะหาเกณฑ์มาวัดความมีประสิทธิผลขององค์การ แต่ก็ไม่สามารถ
บอกได้ว่าของใครดีกว่ากัน แต่เกณฑ์เหล่านั้นควรจะขึ้นอยู่กับ การสร้างกฎ กติกา หรือเกณฑ์ที่บุคคล
ในองค์การเห็นพ้องต้องกันหรือเป็นเกณฑ์ที่หน่วยงานมีอ านาจระดับบนเป็นผู้ก าหนดและสิ่งส าคัญคือ
การวัดโดยเกณฑ์เหล่านั้น ต้องสอดคล้องกับทฤษฎีที่เหมาะสมในที่นี้คือการมองโรงเรียนในทฤษฎี
ระบบเปิดนั่นเอง ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียนมักจะวัดที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งใน
ความเป็นจริงควรจะมีการวัดองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย เช่นทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน 
คุณภาพชีวิตการท างานของครู ความพึงพอใจของนักเรียน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัด
ของการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน คือการที่ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของโรงเรียนได้โดยตรง 
พร้อม ๆ กับการวัดประสิทธิผลโรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ลงทุนใน
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเงินทุน อาคารสถานที่ หรือการจัดจ้างครูมาท าการสอน การที่จะ
วัดประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีการวัดโดยหน่วยงานในระดับนโยบาย ส าหรับการวิจัย
นี้ผู้วิจัยวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการ (Non- Academic Output)  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ           

1) ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
3) ยืนยันความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.2 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.3 ยืนยันความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 มีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลลัพธ ์
3.1 ศึกษาประสิทธิผลและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารแนวและ
ศึกษา ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน 

ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและความเห็นด้าน
ความเป็นประโยชน์ ด้านความเปน็ไปได้ 
ด้านความเหมาะสม และด้านความ
ถูกต้อง 

3.2  สร้างรูปแบบความสมัพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด 

2. ยกร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ 

ได้ร่าง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลลัพธ ์
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

การศึกษาเอกชนของรูปแบบโดย
การสนทนากลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ( Focus 
Group)             จ านวน 9 คน 

 
 

3.3 ยืนยันความสอด คล้อง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน 

1. ท าการเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณจาก
ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามญั จ านวน 420 
คน 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

 
3.1 ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              

ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์เอกสาร 
  1.1 แหล่งข้อมูล  
   แหล่งข้อมูล คือ เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
      การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
    1.2.1 ค้นคว้าเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   1.2.2 สร้างแบบบันทึกขึ้นตอบกรอบที่ได้จากการศึกษา 
    1.2.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปรนัย 
            1.2.4 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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   1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
          การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วท าการบันทึกข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ลงในแบบบันทึก 
   1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน5 คน โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 การส ัมภาษณ ์แนวความค ิดของผ ู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียน มีว ิธ ีด าเนินการดังนี้ 
                     2.1 ประชากรหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาและผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้                                                                                    

1) ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาเอกทางการศึกษาขึ้นไป                                                     
                    2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาเอกชน ไม่น้อย
กว่า 5 ปี                          
                    3) มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่
ก าหนดจ านวน 5 คน เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
   2.2. เคร ื่องมือที่ใช ้ในการว ิจ ัย 
   เคร  ่ืองมือที่ ใช ้ในการว ิจ ัย ค ือ แบบส ัมภาษณ ์แบบมีโครงสร ้าง (Structured 
interview) โดยผู้วิจัยจะได้ด าเนินการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structured interview) ตามข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักการการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นประเด็นส าคัญที่ต้องการถาม 
   2. ท าการร ่างแบบส ัมภาษณ ์ ประกอบด้วย คำถามท ี่เกี่ยวข ้องกับประสิทธิผลและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เป ็นคำถามปลายเป ิดเพ่ือให ้ผ ู้ตอบคำถามสามารถแสดงความค ิดเห ็นได้อย ่างอ ิสระ 
ประกอบด้วยค าถาม 2 ตอนคือ 
                               ตอนที่ 1 ค าถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเร ียน 
            3. นำร ่างแบบส ัมภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม และการใช ้ภาษา 
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            4. ท าการแก้ไข ปร ับปร ุง ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปร ึกษาว ิทยานิพนธ์ 
            5. น าแบบส ัมภาษณ ์ไปให ้ผู้เชี่ยวชาญท ี่มีคุณล ักษณะใกล ้เค ียงก ับกล ุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 3 ท่าน น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
ความเหมาะสม และการใช้ภาษา โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล ้องระหว ่างข ้อคำถามกับนิยาม
ศัพท์ (IOC: Index of item Objective Congruence) ของข ้อถามเป ็นรายข ้อพิจารณาเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.7 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรงเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นค าถาม  
                      เกณฑ์การให้คะแนน 
                                ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                                ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                         ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
                      เกณฑ์การพิจารณา  
   1. ข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.70 ถึง1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
    2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.70 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้   
   3. ปร ับปร ุงแก้ไขแบบส ัมภาษณ ์จนได้ฉบ ับสมบ ูรณ ์เพ่ือน าไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
(Rovinelli and Hambleton, 1977) 
             2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ผู้วิจัยก าหนดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
        2. ยื่นค าร้องขอเอกสารขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากบัณฑิตวิทยาลัย 
        3. ยื่นเอกสารด้วยตนเองเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และนัดหมายวัน เวลาที่
ผู้ทรงคุณวุฒิสะดวกในการให้สัมภาษณ์ 
  4. ด าเนินการส ัมภาษณ ์เช ิงล ึก (In-depth Interview) ซ ึ่งผ ู้ว ิจ ัยจะเป ็นผ ู้ด าเนินการเก็บรวม
รวมข้อมูลด้วยวิธีการส ัมภาษณ์ด้วยตนเอง เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว สมุดบันทึก เทปบันทึกเสียง 
กล้องบันทึกภาพ 
            2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการส ังเคราะห ์ข ้อม ูลที่ได ้จากการศ ึกษาเอกสารและงานว ิจ ัยที่เกี่ยวข ้องเป ็น
ข ้อม ูลพ้ืนฐาน  
 
3.2 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 
              3.2.1 ยกร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
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     แหล่งข้อมูล  
                1) เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
              2) บันทึกจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
          การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
              การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
    1. สังเคราะห์เอกสารทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
    2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
   3. สร้างแบบบันทึกขึ้นตอบกรอบที่ได้จากการศึกษา 

  4. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปรนัย 
  5. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและรายงานการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แล้วท าการบันทึก
ข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ลงในแบบบันทึก 
   การวิเคราะห์ข้อมูล  
            การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
           3.2.2 ยืนยันด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และ
ด้านความถูกต้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการสนทนากลุ่ม 
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช) ที่มีประสบการณ์การบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 9 คน (รายนาม
ผู้เชี่ยวชาญภาคผนวก) 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
    1) ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
   2) แบบบันทึกในการสนทนากลุ่ม 
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  ซึ่งระดับความคิดเห็นแปรค่าเป็น 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้แบบสอบถาม
ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ McMillan & 
Schumacher (2001) และศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไป
ได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
                   เกณฑ์การพิจารณา 
                    ด้านความเป็นประโยชน์ 
                        5  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ระดับมากที่สุด 
                        4  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับมาก 
                        3  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับปานกลาง 
                        2  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับน้อย 
                        1  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 
                    ด้านความเหมาะสม 
                        5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                        4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
                        3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
                        2  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
                        1  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
               ด้านความเป็นไปได้ 
                        5  หมายถึง ความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
                        4  หมายถึง ความเป็นไปได้มาก 
                       3  หมายถึง ความเป็นไปได้ปานกลาง 
                        2  หมายถึง ความเป็นไปได้น้อย 
                        1  หมายถึง ความเป็นไปได้น้อยที่สุด 
               ด้านความถูกต้อง 
                        5  หมายถึง ความถูกต้องมากที่สุด 
                        4  หมายถึง ความถูกต้องมาก 
                        3  หมายถึง ความถูกต้องปานกลาง 
                        2  หมายถึง ความถูกต้องน้อย 
                        1  หมายถึง ความถูกต้องน้อยที่สุด 
   การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบประเด็นค าถามที่ใช้ใน
การสนทนากลุ่ม 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม มีข้ันตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
   2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล 
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  3. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา 
  4. ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามที่เป็นเรื่องทั่วๆไป เบาๆ ง่ายต่อ
การเข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึงวกเข้าสู่ค าถาม
หลัก หรือค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถามเบาๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผ่อน
คลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในช่วงท้ายอาจเติมค าถามเสริมเข้าไป
แต่ต้องเป็นค าถามสั้นๆ อาจเป็นค าถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน แต่เป็นค าถามที่ปรากฏขึ้นมาระหว่าง
การสนทนา 
  5. ทดสอบแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน 
   6. ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Note 
taker) 
    1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา
และควบคุมเกมส์ได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากที่สุด Moderator จะต้องไม่แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อิสระเสรีและเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด Moderator ที่ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
    2) ผู้จดบันทึก (Note taker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลาและควรท าหน้าที่ใน
การจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
และจะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเองเพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่ได้บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 
    3) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) มีหน้าที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและ
เปลี่ยนเทปขณะที่ก าลังด าเนินการสนทนา และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จด
บันทึก เพ่ือให้แต่ละคนท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 
   7. คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 
   8. การจัดการเพ่ือเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานที่ ก าหนดวัน เวลา 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น เครื่องบันทึกเทป ม้วนเทป ถ่านสมุด ดินสอ เครื่องดื่ม 
อาหารว่าง เป็นต้น 
   9. จัดกลุ่มสนทนา 
  10. ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอียด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและต้องไม่ใส่ความคิดของตนเองที่ถือเป็นข้อสรุปลงไปด้วย 
    2) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหาถ้า
จะให้ดีควรท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลายๆ คนเพ่ือเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน
ควรกลับไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แล้วกลับมาอภิปรายด้วยกันอีก 
   11. การเขียนรายงานการวิจัยควรเริ่มต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อน แล้วเขียน
ผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวค าถามโดยพรรณาในเชิงอธิบาย 
   การวิเคราะห์ข้อมูล  
                    1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 
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2001) และศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
เหมาะสม และด้านความถูกต้อง โดยมีเกณฑ์ระดับการให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
                  ด้านความเป็นประโยชน์ 
                        4.21-5.00  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ระดับมากที่สุด 
                        3.41-4.20   หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับมาก 
                        2.61-3.40  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับปานกลาง 
                        1.81-2.60  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับน้อย 
                        1.00-1.80  หมายถึง ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 
                ด้านความเหมาะสม 
                        4.21-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                        3.41-4.20  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
                        2.61-3.40  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
                        1.81-2.60  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
                        1.00-0.80  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
               ด้านความเป็นไปได้ 
                        4.21-5.00  หมายถึง ความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
                        3.41-4.20  หมายถึง ความเป็นไปได้มาก 
                        2.61-3.40  หมายถึง ความเป็นไปได้ปานกลาง 
                        1.81-2.60  หมายถึง ความเป็นไปได้น้อย 
                        1.00-1.80  หมายถึง ความเป็นไปได้น้อยที่สุด 
               ด้านความถูกต้อง 
                        4.21-5.00  หมายถึง ความถูกต้องมากที่สุด 
                        3.41-4.20  หมายถึง ความถูกต้องมาก 
                        2.61-3.40  หมายถึง ความถูกต้องปานกลาง 
                        1.81-2.60  หมายถึง ความถูกต้องน้อย 
                        1.00-1.80  หมายถึง ความถูกต้องน้อยที่สุด 
          2. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะขอผู้เชี่ยวชาญ 
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
3.3 ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
      3.3.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                    การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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                    ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 87,055 คน 
                    กลุ่มตัวอย่าง  
                    การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2559 ตามกฏของแอนเดอร์สัน และเกอร์บิง (Anderson & Gerbing,n1984) 
เนื่องจากในวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 20 ตัวแปร  ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีสัดส่วนไม่
น้อยกว่า 20 คน 1 ตัวแปร ได้จ านวน 420 คน 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน 
 

ภาค จ านวนประชากรครู (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่างครู (คน) 
ภาคเหนือ 8583 41 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13248 64 
ภาคตะวันตก 3876 19 
ภาคตะวันออก 7714 37 
ภาคกลาง 40306 195 
ภาคใต้ 13328 64 

รวม 87,055 420 
 
  การสุ่มตัวอย่าง ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling)                

 ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยการจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาคการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกโรงเรียนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าการสุ่มมาได้จากขั้นตอนที่ 1 ด้วย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก 
 ขั้นตอนที่  3 สุ่มครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling)  
 3.3.2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้  
  1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขอของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเ พ่ือ
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2. น าแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เชิงส ารวจเป็นแบบสอบถามครูผู้สอน มีจ านวน 3 ตอน 
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                  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
                  ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน 
                  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 5 = มากที่สุด,   4 = มาก, 3= ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด 
   การแปลความหมายของคะแนนค่าคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน มีดังนี้ 
                        4.21-5.00  หมายถึง ประสิทธิผลระดับมากท่ีสุด 
                        3.41-4.20  หมายถึง ประสิทธิผลระดับมาก 
                        2.61-3.40  หมายถึง ประสิทธิผลระดับปานกลาง 
                        1.81-2.60  หมายถึง ประสิทธิผลระดับน้อย 
                        1.00-1.80  หมายถึง ประสิทธิผลระดับน้อยที่สุด 
            โดยแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
                1. แบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
                2. แบบสอบถามตอนที่ 2แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน 
                เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 
ด้าน คือ แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล Hoy& Miskel(1991) 
Mott (1972) สมใจ ลักษณะ (2542) รวมทั้งศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร
และงานวิจัยของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) วิมลรัตน์ บุญชู (2549) และภารดี อนันต์นาวี (2545) ที่ได้
แสดงความเห็นว่าการที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้นพิจารณาได้จากความสามารถ 3
ประการ ได้แก่ 
               - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
               - ความพึงพอใจในการท างานของครู 
              -  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
   ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด  
             ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
             ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 
             แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับผู้บริหารลักษณะของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด  ประกอบด้วย
คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้บริหาร และภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
             ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับครู 
               เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู ความพึงพอใจ
ในการท างานของคร ูคุณภาพการสอนของครู  
 แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากระดับมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด 
              ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน 
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   เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียนของ
นักเรียน คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง  เจตคติของผู้เรียน  
ลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากระดับมากที่สุด
ถึงน้อยที่สุด 
              ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
             เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
โครงสร้างการท างานของโรงเรียน สัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน ลักษณะของแบบสอบถามความ
คิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจากระดับมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด 
              3.3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
               การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการตรวจสอบความถูกต้อง หาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ซึ่งมีวิธีการ และ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
                     3.3.3.1 การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัย
กระท าดังนี้ 
                      1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหา โครงสร้าง และภาษา เพ่ือให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถวัดได้
ตรงตามเรื่องที่ศึกษาปรับปรุงตามค าแนะน าก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
                      2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้ จ านวน  5 ท่าน 
                      3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจและปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องตามเนื้อหา หลังจากนั้นก็น าแบบสอบถาม
ทั้งหมดไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้เกณฑ์
ข้อค าถามท่ีมีค่า ตั้งแต่ 0.70 และ หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ  
                 3.3.3.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 30 คน ให้ครูตอบแบบสอบถาม จากนั้นท า
การหาค่าความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.983 
   3.3.4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ผู้วิจัยส่งจดหมายถึงโรงเรียนเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและส่งแบบสอบถามให้แต่
ละโรงเรียน โดยแยกค าถามใส่ซองให้ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนเพ่ืออธิบายถึงจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมายการท าวิจัย และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนด 
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ตลอดจนการส่งกลับคืนให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าพร้อมปิดแสตมป์ไปให้
โรงเรียนเอกชนในบางจังหวัดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
แล้วท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละตอนเพ่ือน าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 
 3.3.5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลโรงเรียน โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน              

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตามและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
            3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง
แต่ละตัว โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
            4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิเคราะห์น าเสนอในรูปการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลแสดงเส้นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ของตัวแปรที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
            5. สถิติส าหรับการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด และความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                  5.1  ค่าสถิติไค–สแควร์ ( CMIN (2) Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้
ตัดสินระดับความเหมาะสมของโมเดลสมมติฐาน   ถ้าค่าสถิติไค – สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ (p>0.05) 
แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 5.2  ค่า 2/df  ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกรณีมีข้อจ ากัดเรื่องกลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดใหญ่มีค่ามากเพราะจะท าให้ ค่าไค–สแควร์สูงมากจนอาจสรุปผลได้ไม่ถูกต้อง จึงแก้ไข
โดยใช้การพิจารณาค่า 2/df  ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 
                 5.3  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Index = GFI) เป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับ และหลังปรับโมเดลกับ
ฟังก์ชันความกลมกลืนก่อนปรับโมเดลมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ดัชนี GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 5.4  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit 
Index = AGFI) เมื่อน าดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวน
ตัวแปร และขนาดกลุ่มตัวอย่าง จะได้ค่าดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI มีค่าอยู่
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ระหว่าง 0 และ 1 ดัชนี AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
                 5.5  ดัชนีระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index= CFI) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดัชนี CFI มีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
                 5.6 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: 
RMR) เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดล 
เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ดัชนี RMR บอกขนาดของส่วนที่เหลือโดย
เฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และจะ
ใช้ได้ดีต่อเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรมาตรฐาน ค่าดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์  
แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 5.7 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 
Mean Square Residual = SRMR) ดัชนี SRMR เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการ
เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนี SRMR มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.08 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 5.8 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square 
of Error Approximation = RMSEA) ดัชนี RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า RMSEA ควรมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.05 – 0.08 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 5.9 เมทริกซ์เศษเหลือ หรือความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความกลมกลืน 
(Fitted Residual Matrix) หมายถึง เมทริกซ์ที่เป็นผลต่างของเมทริกซ์ S และ Sigma ซึ่งมีทั้ง
คลาดเคลื่อนทั้งในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนน
มาตรฐานมีค่าต่ ากว่า 2.00 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตารางท่ี 3.3 ตารางสรุปค่าสถิติและเกณฑ์การพิจารณาในการวิจัย 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 


2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p  0.05 ) 


2/df ไม่เกิน2.00 
GFI มีค่าไม่น้อยกว่า  0.90 
AGFI มีค่าไม่น้อยกว่า  0.90 
RMSEA 
RMR 
CFI 

มีค่าน้อยกว่า  0.08 
มีค่าน้อยกว่า 0.08 
มีค่าไม่น้อยกว่า  0.90 
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

           
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลโรงเรียนและปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช) จ านวน 5 คน โดยส ัมภาษณ ์เช ิงล ึก (In-depth Interview) น าแนวคิด ทฤษฎี 
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยืนยัน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้าน
ความเหมาะสม และด้านความถูกต้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับประถมศึกษา โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ส .ช.) ที่มีประสบการณ์การบริหาร
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 9 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์และชู
แมคเกอร์ McMillan & Schumacher (2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง  ท าการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะขอผู้เชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) เมื่อได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยท าการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 420 ตัวอย่าง  
ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด และความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
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4.1 ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
            ผลการวิเคราะหข์้อมูล   
            ประสิทธิผลโรงเรียน 
            จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ 
Cameron (1978), Mott(1972), Hoy & Miskel 1991, Cretchen, Corbelt & Firestone (1988) 
Webster & Olson (1984), Lunenburg and Ornstein(1996) Caldwell & Spinks (1990) 
Woods & Orlik (1994) Hoy and Ferguson, 1985, ภารดี อนันต์นาวี (2551), สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 
(2551), วิทยา ด่านธ ารงกุล(2551) พบว่าประสิทธิผลโรงเรียนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ความพึงพอใจในงานของครู และความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
           ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แก่ Edmons (1979) 
Gibson et al. (1979) Stedman (1987)  Sammons (1991) Hillman and Mortimore (1995) 
Austin and Reynolds (1990) Gordon and Ross-Gordon (2001) Glickman et al. (2001) 
Scheerens and Bosker (1997)  Smith and Purkey(1983) Pierce (1991)  อ ารง จันทวานิช 
(2547)  วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู  ปัจจัย
ด้านนักเรียน และปัจจัยด้านโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
            ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้บริหาร ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 
 ปัจจัยด้านครู ได้แก่ คุณลักษณะของครู ความพึงพอใจในการท างานของครู คุณภาพการ
สอนของครู  
 ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะทางความคิด
และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง  เจตคติของผู้เรียน   
            ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โครงสร้างการท างานของโรงเรียน 
สัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน 
 
4.2 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

  1. สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. ยืนยันด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความ
ถูกต้อง ของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) จ านวน 9 ท่าน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางท่ี 4.1   แสดงผลการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ 
 

 
 จากตารางพบว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันด้านความเป็นประโยชน์ของตัวแปรอยู่ในระดับมาก  
ถึงมากที่สุด 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ความเป็นประโยชน ์
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม เฉลี่ย แปลผล 

คุณลักษณะของผู้บริหาร 4 3 4 4 5 5 5 5 5 40 4.44 มากที่สุด 
พฤติกรรมผู้บรหิาร 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 4.33 มากที่สุด 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 4 4 5 4 5 5 5 5 5 42 4.67 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านครู             
คุณลักษณะของครู  5 4 3 5 5 5 4 5 5 41 4.56 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู  

5 4 5 5 4 4 5 5 5 42 4.67 มากที่สุด 

คุณภาพการสอนของคร ู 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 4.67 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านนักเรียน             

พฤติกรรมด้านการเรียน
ของนักเรียน  

5 3 3 4 4 4 5 4 5 37 4.11 มาก 

คุณลักษณะทางความคิด
และการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครอง   

5 4 4 4 4 5 5 4 5 40 4.44 มากที่สุด 

เจตคติของผู้เรียน   5 3 2 4 4 4 5 4 5 36 4.00 มาก 
ปัจจัยด้านโรงเรียน             

สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

5 4 5 5 5 5 5 4 5 43 4.78 มากที่สุด 

โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 4.44 มากที่สุด 

สัมพันธภาพของโรงเรียน
กับชุมชน 

5 3 4 4 5 5 4 5 5 40 4.44 มากที่สุด 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดับ
ประถมศึกษา 

            

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4.89 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู 

5 3 3 5 4 4 4 5 5 38 4.22 มากที่สุด 

ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครอง 

5 3 4 4 5 4 4 5 5 39 4.33 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ 
 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ความเป็นไปได้ 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม เฉลี่ย แปลผล 

คุณลักษณะของผู้บริหาร 4 3 4 4 4 4 4 5 5 37 4.11 มาก 
พฤติกรรมผู้บรหิาร 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 4.33 มาก

ที่สุด 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 4 3 5 4 4 4 4 5 5 38 4.22 มาก

ที่สุด 
ปัจจัยด้านครู             

คุณลักษณะของครู  4 4 4 5 4 5 4 5 5 40 4.44 มาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู  

4 3 5 5 4 5 5 5 5 41 4.56 มาก
ที่สุด 

คุณภาพการสอนของคร ู 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 4.33 มาก
ที่สุด 

ปัจจัยด้านนักเรียน             
พฤติกรรมด้านการเรียน
ของนักเรียน  

5 3 3 4 4 4 4 4 5 36 4.00 มาก 

คุณลักษณะทางความคิด
และการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครอง   

5 3 4 4 4 4 4 4 5 37 4.11 มาก 

เจตคติของผู้เรียน   5 3 2 4 4 4 4 4 5 35 3.89 มาก 
ปัจจัยด้านโรงเรียน             

สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 4.44 มาก
ที่สุด 

โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 4.44 มาก
ที่สุด 

สัมพันธภาพของโรงเรียน
กับชุมชน 

4 3 3 4 4 4 4 5 5 36 4.00 มาก 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดับ         
ประถมศึกษา 

            

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 4.67 มาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู 

4 3 3 5 4 4 5 5 5 38 4.22 มาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

4 4 3 4 5 5 5 5 5 40 4.44 มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันด้านความเป็นไปได้ของตัวแปรอยู่ในระดับมาก ถึง มาก
ที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการประเมินด้านความเหมาะสม 
 

 
 

รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ ความเหมาะสม 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม เฉลี่ย แปลผล 

คุณลักษณะของผู้บริหาร 4 3 5 4 5 5 4 5 5 40 4.44 มากที่สุด 
พฤติกรรมผู้บรหิาร 4 4 5 4 5 5 4 5 5 41 4.56 มากที่สุด 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 4 3 4 4 4 4 4 5 5 37 4.11 มาก 

ปัจจัยด้านครู             
คณุลักษณะของครู  5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4.78 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู  

5 3 3 5 5 5 5 5 5 41 4.56 มากที่สุด 

คุณภาพการสอนของคร ู 5 4 3 5 5 5 5 5 5 42 4.67 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านนักเรียน             

พฤติกรรมด้านการเรียน
ของนักเรียน  

5 2 4 4 5 5 4 4 5 38 4.22 มากที่สุด 

คุณลักษณะทางความคิด
และการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครอง   

5 3 5 4 5 5 4 4 5 40 4.44 มากที่สุด 

เจตคติของผู้เรียน   5 2 4 4 4 4 4 4 5 36 4.00 มาก 
ปัจจัยด้านโรงเรยีน             

สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 4.67 มากที่สุด 

โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 4.67 มากที่สุด 

สัมพันธภาพของโรงเรียน
กับชุมชน 

5 3 4 4 4 4 4 5 5 38 4.22 มากที่สุด 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดับ
ประถมศึกษา 

            

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4.89 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู 

5 3 3 4 5 5 4 5 5 39 4.33 มากที่สุด 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

5 4 3 4 5 5 4 5 5 40 4.44 มากที่สุด 
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จากตารางพบว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันด้านความเหมาะสมของตัวแปรอยู่ในระดับมาก ถึง มาก
ที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินด้านความถูกต้อง 
 

 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ความถูกต้อง 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม เฉลี่ย แปลผล 

คุณลักษณะของผู้บริหาร 4 3 4 4 4 5 5 4 5 38 4.22 มากที่สุด 
พฤติกรรมผู้บรหิาร 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 4.44 มากที่สุด 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 4 2 4 4 5 5 5 5 5 39 4.33 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านครู             
คุณลักษณะของครู  4 4 3 5 4 5 5 4 5 39 4.33 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู  

4 2 5 5 4 5 5 4 5 39 4.33 มากที่สุด 

คุณภาพการสอนของคร ู 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 4.67 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านนักเรียน             

พฤติกรรมด้านการเรียน
ของนักเรียน  

5 2 3 4 4 5 4 4 5 36 4.00 มาก 

คุณลักษณะทางความคิด
และการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครอง   

5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 4.33 มากที่สุด 

เจตคติของผู้เรียน   5 2 4 4 4 5 4 4 5 37 4.11 มาก 
ปัจจัยด้านโรงเรียน             

สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

5 4 3 5 5 5 4 5 5 41 4.57 มากที่สุด 

โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 4.44 มากที่สุด 

สัมพันธภาพของโรงเรียน
กับชุมชน 

5 3 4 4 5 5 5 5 5 41 4.56 มากที่สุด 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดับ
ประถมศึกษา 

            

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4.78 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู 

5 3 4 5 5 5 5 5 5 42 4.67 มากที่สุด 

ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

5 3 4 4 5 5 4 5 5 40 4.44 มากที่สุด 
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 จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันด้านความถูกต้องของตัวแปรอยู่ในระดับมาก ถึง มาก
ที่สุด 
 

ตารางที่ 4.5  แสดงผลการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม 
และด้านความถูกต้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร ความเป็น
ประโยชน ์

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

คุณลักษณะของผู้บริหาร มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด 
พฤติกรรมผู้บรหิาร มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

ปัจจัยด้านครู     
คุณลักษณะของครู  มากทีสุ่ด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
ความพึงพอใจในการท างาน
ของครู  

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

คุณภาพการสอนของคร ู มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
ปัจจัยด้านนักเรียน     

พฤติกรรมด้านการเรียนของ
นักเรียน  

มาก มาก มากที่สุด มาก 

คุณลักษณะทางความคิดและ
การส่ งเสริมการเรียนของ
ผู้ปกครอง   

มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด 

เจตคติของผู้เรียน   มาก มาก มาก มาก 
ปัจจัยด้านโรงเรียน     
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

สัมพันธภาพของโรงเรียนกับ
โรงเรียน 

มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด 

ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญระดับ
ประถมศึกษา 

    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

ความพึงพอใจในการท างาน
ของครู 

มากทีสุ่ด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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 จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้ง 4 
ด้านได้แก่ความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง  อยู่ใน
ระดับมาก ถึงมากท่ีสุด ทุกตัวแปร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทระดับประถมศึกษาควรเพ่ิมความพึง

พอใจของผู้ปกครอง 
2. ตัวแปรด้านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาควรประกอบด้วย หลักการ

บริหาร กลยุทธ์การบริหาร ระบบการบริหาร นโยบายการบริหาร การบริหารธุรกิจ การบริหารต้นทุน 
การบริหารลูกค้า ทันสมัย โลกาภิวัฒน์ ผู้น านวัตกรรม 

3. ตัวแปรด้านครู เน้นความช านาญเฉพาะทาง ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
4. ตัวแปรด้านผู้ปกครอง ด้านต้นทุนผู้ปกตรอง ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครอง การสนับสนุน

จากผู้ปกครอง ปัจจัยที่มีผลต่อการคิด การตัดสินใจของผู้ปกครอง  
5.ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชน ปัจจัยด้านการสื่อสารที่

รวดเร็ว การประสานชุมชน การเน้นที่การเป็นพึ่งของชุมชน 
6. ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ควรวัดการเข้ามาใช้ website ของโรงเรียน การให้ความรู้แก่ชุมชน 
การสร้างเครือข่าย 

7. ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนประกอบด้วยจ านวนนักเรียน ผู้ปกครองนิยม ผลก าไร 
  สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลแบ่งเป็น 4 ปัจจัย คือ 
1. ปัจจัยผู้บริหาร ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารของ

ผู้บริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
2. ปัจจัยครู ประกอบด้วย คุณลักษณะของครู ความพึงพอใจในงานของครู คุณภาพการ

สอนของคร ู
3. ปัจจัยนักเรียน ประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้ปกครอง เจตคติของผู้เรียน 
4. ปัจจัยโรงเรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน

ของโรงเรียน สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ตัวแปรด้านประสิทธิผล แบ่งเป็น 3 ตัวแปรคือ  
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
2.ความพึงพอใจในงานของครู 
3.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ด้านประสิทธิผล เพ่ิมเติมจากเดิมคือ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และผู้บริหารมีความรู้ 

ทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี ในปัจจัยด้านผู้บริหาร 
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ภาพที ่4.1 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน จากการสนทนากลุ่ม

คุณลักษณะของผู้บริหาร 

พฤติกรรมของผู้บริหาร 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

คุณลักษณะของครู 

ความพึงพอใจในการท างานของครู 

คุณภาพการสอนของครู 

พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน 

คุณลักษณะทางความคิด และการ
ส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง 

เจตคติของผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

โครงสร้างการท างานของ
โรงเรียน 

ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านครู 

ปัจจัยด้าน
นักเรียน 

ปัจจัยด้าน
โรงเรียน 

ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน 

ความพึงพอใจในงานของครู 

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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4.3 ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                 
            4.3.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวก
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลมากข้ึน ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้
แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ ในการน าเสนอดังนี้ 
   (x̄)       แทน คะแนนเฉลี่ย 
  SD  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n  แทน กลุ่มตัวอย่าง 
  t  แทน  ค่าสถิติการแจกแจง t 
  F  แทน  ค่าสถิติการแจกแจง F 
  P  แทน  ความน่าจะเป็น 
  SS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง  
  MS  แทน  ค่าความแปรปรวน 
  df แทน  ค่าระดับชั้นแห่งความอิสระ 
                 แทน   ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
                     S2        แทน     ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 
                     r          แทน     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
                         แทน    เวคเตอร์ตัวแปรแฝงภายนอก 
                          แทน    เวคเตอร์ตัวแปรแฝงภายใน 
                           แทน    เวคเตอร์ตัวแปรภายนอกที่สังเกตได้ 
                           แทน เวคเตอร์ตัวแปรภายในที่สังเกตได้ 
                            แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน  d  ในการวัดตัวแปร X 
                            แทน   เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y 
                   Ζ        แทน   เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ในการวัดตัวแปร  
                        แทน    เมตริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน  
                        แทน   เมตริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน  
                            แทน   เมตริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร  ต่อ  
                           แทน    เมตริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร  
                         แทน   เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมระหว่าง 
                                        ตัวแปรภายนอกแฝง 
                         แทน     เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม 
                                        ระหว่างความคลาดเคลื่อน z 
                       แทน  เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม 
                                        ระหว่างความคลาดเคลื่อน  d 



 120 

                      แทน   เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม 
                                        ระหว่างความคลาดเคลื่อน e 
                    FI      แทน   พารามิเตอร์ก าหนด 
                   FR        แทน   พารามิเตอร์อิสระ   
                          แทน    เมทริกซ์ที่ได้จากแบบจ าลองสมมติฐานการวิจัย 
                    S         แทน     เมทริกซ์ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                   2       แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) 
                  RMSEA แทน  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  ( Root Mean Square Error of  
                                          Approximaton) 
                  GFI    แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
                 AGFI  แทน  ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว(Adjusted Goodness of    
                                        Fit Index) 
                   SE   แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 
           4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิตบรรยาย (Drescriptive 
Statistics) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน ร้อยละ ของครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป           ความถี่           ร้อยละ 
เพศ       

ชาย 64 15.20 
หญิง 356 84.80 

อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี 14 3.20 

31-35 ปี             103 24.50 
36-40 ปี 44 10.50 
41-45 ปี 66           15.80 
46-50 ปี 101 24.00 
51-55 ปี 48 11.50 
56-60 ปี 44 10.50 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป           ความถี่           ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 4.00 
ปริญญาตรี 335 79.80 
ปริญญาโท 60 14.20 
ปริญญาเอก 8 2.00 

ประสบการณใ์นงาน 
น้อยกว่า 1  ปี 6 1.40 

1-2 ปี 8 2.00 
3-5 ปี 32 7.60 

มากกว่า 5 ปี 374 89.00 
รวม 420 100 

 
           พบว่าครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมกาส่งเสริม
การศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.8) อายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี (อายุ 31-35 ปี ร้อย
ละ 24.5 อายุ 46-50 ปี ร้อยละ 24.0 อายุ 41-45 ปี ร้อยละ 15.8 และ อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 10.5) 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (ร้อยละ 82.5) ประสบการณใ์นงาน มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 89.0) 
   ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
          3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄  S.D แปลผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.70 0.6 มาก 
ความพึงพอใจในการท างานของครู 3.92 0.7 มาก 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 3.91 0.6 มาก 
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         พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในภาพรวมมีประสิทธิผลระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าประสิทธิผลด้าน
ความพึงพอใจในการท างานของครูมีระดับประสิทธิผลมากที่สุด ( คะแนนเฉลี่ย 3.92) รองลงมาคือ 
ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง (คะแนนเฉลี่ย 3.91) และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.70) 
 ความหมายของสัญลักษณ์ 

สัญญลักษณ์ ความหมาย 
EF1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
EF2 ความพึงพอใจในการท างานของครู 
EF3 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
AD1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
AD2 พฤติกรรมของผู้บริหาร 
AD3 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
TE1 คุณลักษณะของครู 
TE2 ความพึงพอใจในการท างานของครู 
TE3 คุณภาพการสอนของครู 
ST1 พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน 
ST2 คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียน

ของผู้ปกครอง   
ST3 เจตคติของผู้เรียน   
SC1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
SC2 
SC3                           

การบริหารจัดการภายใน 
การเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 
           ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 15 ตัวแปรของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้ วิจัยได้ท าการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน(Pearson’s 
Correlation) ระหว่างตัวแปรสังเกตทั้ง15 ตัวแปรเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่  มีขนาดและทิศทางของ
ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 15 ตัวแปร 105 คู่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01(P<0.01) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทุกคู่ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์มีค่าสูงอยู่ระหว่าง .130 ถึง .768 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงตัวเดียวกันมีความสัมพันธ์ทางบวกแสดงถึงมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย 
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   แสดงว่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้อยู่ในระดับต่ า ค่าสถิติ Bartlett's 
Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.226E3 df =105  Sig..000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ KMO : Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy = .882  (มีค่าเข้าใกล้1) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่
เป็นเมทริกซิเอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันได้ 

3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง
แต่ละตัว โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

       3.2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
 

      0.16 
                                                                    0.32 
                                                              0.41                                         1.00 

                      0.13                  
                                           0.27 
       0.20                                              
 
Chi-Square=0.00,df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
             ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–Square=0, df=0, P-value= 
1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00) 
             ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือความพึงพอใจ
ในการท างานของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.41 
และ 32) รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.27)  

EF 

EF3 

EF2 

EF1 
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 3.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร 
 

            0.13                                                                       
                                                                                    0.33 
                                                                               0.36                                                    1.00 
              0.19 
                                                                                 0.26 
             0.25 
Chi- Square = 0.00, df=0, P-value= 1.00000, RMSEA =0.000 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ด้านผู้บริหาร 

 
            ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI =1.00) 

ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร ตัวแปรสังเกตที่มี
อิทธิพลมากที่สุดคือพฤติกรรมผู้บริหาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.36) รองลงมาคือ
คุณลักษณะของผู้บริหาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.33) และภาวะผู้น าของผู้บริหาร(ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.26) ตามล าดับ    

3.2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านครู 

 
 
 

AD1
 EF1 

 
AD2
 EF1 

 
AD3
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AD 
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            0.28                                             0.27 
 
 
            0.01                                               0.58                                1.00 
 
 
            0.33                                            0.35 
Chi- Square = 0.00, df=0, P-value= 1.00000, RMSEA =0.000 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านครู 

 
 ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านคร ู

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านครู พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–
Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00) 

ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านครู ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือ ความพึงพอใจในการท างานของครู(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 มี) รองลงมา
คือ คุณภาพการสอนของครู (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.35)   คุณลักษณะของครู(ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.27) ตามล าดับ    

 
3.2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านนักเรียน 

 
 
 
 

TE2
 EF1 

 

TE3
 EF1 

 

TE 

TE1
 EF1 
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       0.14                                       0.28 
 

       0.12                                      0.42                                     1.00 
 

         0.24                                              0.33 

Chi- Square = 0.00, df=0, P-value= 1.00000, RMSEA =0.000 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านนักเรียน 

 
            ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านนักเรียน 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านนักเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00) 

ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านนักเรียน ตัวแปรสังเกตทั้ง 3 
มีอิทธิพลใกล้เคียงกัน คุณลักษณะทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง   (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.42) รองลงมาคือเจตคติของผู้เรียน  (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.33) 
ตามล าดับ และพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.28) 
ตามล าดับ    

 
3.2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

ST1 

ST2 

ST3 

ST 
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              0.33                                          0.27 

 
0.15                                       0.40                                              1.00 
                                              0.50 

              0.17 

                               Chi- Square = 0.00,  df=0,  P-value= 1.00000, RMSEA = 0.000 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน 

 
            ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่เป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square0.67, df=2, P-value= 0.71 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.98) 

ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน ตัวแปรสังเกตทั้ง 3 
มีอิทธิพลค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ0.50) รองลงมาคือ การบริหารจัดการภายใน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.40 มี) และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.27)ตามล าดับ   

 
3.3 การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม

สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

SC1 

SC2 

SC3 

SC 
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ภาพที่ 4.7  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ผลการตรวจสอบพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่
สังเคราะห์ข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (P-value= 0.000, RMSEA =0.050 ) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.55) รองลงมาคือปัจจัยด้านโรงเรียน ส่งผลระดับ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.27)  ส่วนปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านนักเรียน ส่งผลในระดับ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.22 และ 0.12) 

ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุโดยสรุปในภาพรวม พบว่า อิทธิพลทางตรงของตัว
แปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาส ากัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มีค่า อิทธิพลค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA)ที่มีค่าเท่ากับ0.050
และดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ GFI(GOOd of FIT) ที่มีค่าเท่ากับ 0.98 มีค่ามากกว่า 0.90 
ถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าสัมประสิทธิอิทธิพลนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้จากค่าสถิติ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์
ดี  จากการวิเคราะห์สถิติจากผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งสุดท้ายพบว่าค่า RMSEA เท่ากับ 0.050 มีค่า
ต่ ากว่า 0.08 ค่าGFI มีค่าเท่ากับ 0.98 และค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.93 ซึ่งค่าสถิติเหล่านี้บางดัชนี



 129 

เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดถึงแม้ว่า ค่าไคสแควร์จะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็ตาม ซึ่งพิจารณาความ
สอดคล้องกันของดัชนีเชิงสาเหตุ ดังนี้ ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผู้บริหาร (AD) เท่ากับ 0.36 ตัวแปรแฝง
ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน(SC) เท่ากับ 0.27 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านครู (TE) เท่ากับ 0.22 ตามล าดับ 

อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรแฝงที่มีต่อตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (EF) มีค่าอิทธิพล เชิงสาเหตุ ดังนี้ ตัวแปรแฝง
ปัจจัยด้านผู้บริหาร (AD) เท่ากับ 0.19 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านนักเรียน (ST) เท่ากับ 0.12 
ตามล าดับ 

อิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงที่มีต่อตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (EF) เรียงตามล าดับดังนี้ ตัวแปรแฝงปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร(AD) เท่ากับ 0.55 ตัวแปรแฝงปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน (SC) เท่ากับ 0.27 ตัวแปรแฝงปัจจัย
ด้านครู (TE) เท่ากับ 0.22 และตัวแปรแฝงปัจจัยด้านนักเรียน (ST) เท่ากับ 0.12 ตามล าดับ  

 
ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติในโมเดลครั้งสุดท้าย 
GFI มีค่าไม่น้อยกว่า 0.90 0.98 
AGFI มีค่าไม่น้อยกว่า 0.90 0.93 
RMSEA มีค่าไม่เกิน 0.08 0.050 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
            แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอนจ านวน  135 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
             ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจ านวน 25 ข้อ 
             ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 110 ข้อ 
 
             กรุณาเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ค าตอบที่ ได้รับทุกค าตอบมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์ วิจัย ผลการวิจัยที่ได้น าไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในโอกาสต่อไป ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 
และจะไม่มีผลกระทบผู้ตอบแต่อย่างใด ผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ที่ทุกท่านได้สละเวลา
อันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
                                                                                    (นางสาวนฤมล  เจริญพรสกุล) 
                                                                                                 ผู้วิจัย 
 

แบบสอบถาม 
 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านมาก
ที่สุด 
 

1. เพศ       (  ) ชาย        (  ) หญิง 
 

2. อายุ       (  ) น้อยกว่า 30 ปี          (  )  31-35 ปี 
                            (  )  36-40 ปี                 (  )  41-45 ปี              
                            (  )  46-50 ปี                 (  )  51-55 ปี                 
                            (  )  56-60 ปี 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                            (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี               (  ) ปริญญาตรี 
                            (  )  ปริญญาโท                       (  )  ปริญญาเอก 
 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน  
                          (  ) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (  ) ครผูู้สอน 
 

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 
                            (  ) นอ้ยกว่า  1 ปี                    (  )  1-2 ปี 
                            (  )  3-5 ปี                             (  ) มากกว่า 5 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน    
ค าชี้แจง ผู้ตอบพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงใน
ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
                คะแนน 5 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับสูงมาก 
                คะแนน 4 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับสูง 
                คะแนน 3 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 
                คะแนน 2 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับน้อย 
                คะแนน 1 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับน้อยที่สุด 
ล าดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับประสิทธิผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุ มีผล      
2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
3 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
4 นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา      
5 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต      
6 นักเรียนมีการใช้สิ่งของและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า      
7 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายอย่างดี      
8 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด 
     

9 นักเรียนมีการอนุรักษศ์ิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      
10 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ      
11 นักเรียนได้รับรางวัลผลงานวิชาการท้ังจากภาครัฐและเอกชน      
12 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการเรียนครูและโรงเรียน      
 ความพึงพอใจในการท างานของครู      

13 ครูมคีวามพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน      
14 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน      
15 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา      
16 ครูมีความพึงพอใจต่อเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ      
17 ครูมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู      
18 ครูมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของครูและโรงเรียน      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน        
ค าชี้แจงผู้ตอบพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
                คะแนน 5 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับสูงมาก 
                คะแนน 4 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับสูง 
                คะแนน 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง 
                คะแนน 2 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับน้อย 
                คะแนน 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับน้อยที่สุด 
ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 5 4 3 2 1 
 คุณลักษณะของผู้บริหาร      

1 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี      
2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหารจัดการที่ดี      
4 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต      
5 ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี      
6 ผู้บริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีความศรัทธาในอาชีพ      
7 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีมนษุยส์ัมพันธ์ดี      
8 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายชัดเจน      

ล าดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับประสิทธิผล 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 5 4 3 2 1 
19 ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน      
20 ครูมีความพึงพอใจต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย      
21 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บว่า

มีความเหมาะสม 
     

22 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 

     

23 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานทีข่องโรงเรียน 

     

24 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อครู และการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

     

25 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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 พฤติกรรมของผู้บริหาร      
9 ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ 
     

10 ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

     

11 ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
12 ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง      
13 ผู้บริหารมีความสามารถในการดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้

ประโยชน์มากที่สุด 
     

 
 
ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 5 4 3 2 1 
14 ผู้บริหารส่งเสริมครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียน 
     

15 ผู้บริหารส่งเสริมการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ 

     

16 ผู้บริหารริเริ่ม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

17 ผู้บริหารน าแผนงานทางวิชาการไปใช้ในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

18 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้างานการเรียนการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

19 ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวครูให้อุทิศตนในการท างาน      
20 ผู้บริหารได้รับความศรัทธา เลื่อมใสจากครูและบุคคลทั่วไป      
21 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมวางแผนในการ

บริหารจัดการโรงเรียน 
     

22 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริหาร งานและ
เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

     

23 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความพร้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

     

24 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดให้มีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพควรเป็น 

     

25 28.ผู้บริหารเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห้องเรียนของครู  

     



 134 

26 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยมาบูรณาการ และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

27 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียน 

     

 
 
ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 ปัจจัยเกี่ยวกับครู 5 4 3 2 1 
 คุณลักษณะของครู      

28 ครูมีช่วงอายุที่เหมาะสม      
29 ครูมวีุฒิการศึกษาและสาขาวิชาตรงกับรายวิชาที่รับผิดชอบ      
30 ครูมปีระสบการณ์ในการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ส่งผลต่อการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
     

31 ครูมีความกระตือรือร้นในการท างาน      
32 ครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง น ามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      
33 ครูแสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ      
34 ครมีูวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน      
35 ครมูีขวัญและก าลังใจดี      
36 ครูมีความรัก ความผูกพันและจงรักภักดีต่อโรงเรียน      
37 ครูเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี      
 ความพึงพอใจในการท างานของครู      

38 ครูมีความพึงพอใจต่ออัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ      
39 ครูมีความคิดเห็นว่าสถานที่ท างานในโรงเรียนมีความสะอาดและมี

บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
     

40 ครูมีความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน      
41 ครูมีความพึงพอใจต่อการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการสอน 
     

42 ครูมีความพึงพอใจที่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
อย่างอิสระ 

     

43 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนางานในหน้าที่ตามความถนัด      
44 ครูมีความพึงพอใจที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน      
45 ครูมีความพึงพอใจที่มีความมั่นคงในต าแหน่งงาน      
46 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 คุณภาพการสอนของครู 5 4 3 2 1 

65 ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

     

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 ความพึงพอใจในการท างานของครู 5 4 3 2 1 

47 ครูมีความพึงพอใจต่อระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มี
ความเหมาะสม 

     

48 ครูมีความพึงพอใจที่มีเวลาส าหรับครอบครัว หรือส่วนตัวเพียงพอหลังเลิก
งาน 

     

49 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ      
50 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา      
51 ครูมีความรู้สึกพอใจต่อปริมาณงานโดยรวม      
 คุณภาพการสอนของครู      

52 ครูมกีระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง      
53 ครมูีการวางแผนการสอนที่ดี        
54 ครูมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมตามสถานการณ์ในห้องเรียน 
     

55 ครูมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
56 ครมีูการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอน      
57 ครูมีความสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา อย่างมีคุณภาพ      
58 ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน      
59 ครูมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนอยู่

ตลอดเวลา 
     

60 ครูมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร      
61 ครูมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน      
62 ครูมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
     

63 ครมูีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ      
64 ครเูอาใจใส่ ดูแลนักเรียน ใกล้ชิดและท่ัวถึง      
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66       
67 ครสู่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในวิชาและรักสถานศึกษา หลักสูตร      
68 ครมูีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน      
69 ครูมีการจัดเรียงเนื้อหาวิชาที่สอน มีการจัดล าดับขั้นตอน มีความหมายต่อผู้เรียน 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย 
     

 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน      
 พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน      

70 นักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น สนใจในการเรียน การท ากิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมของโรงเรียน 

     

71 นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการวางแผนและการก าหนดวิธีการ
เรียนในขณะที่เรียนในห้อง 

     

72  นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรม      
73 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะการท างานเป็นทีม      
74 นักเรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ การน าเสนอผลงานและได้ประเมินการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
     

 คุณลักษณะทางความคิด และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง      
75 ผู้ปกครองดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เช่น อาหาร เสื้อผา อุปกรณ์การ

เรียนเป็นอย่างดี 
     

76 ผู้ปกครองมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนอยู่เสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

     

77 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
78 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเกี่ยวกับงาน กิจกรรมหรือการบ้านของนักเรียนที่

ได้รับมอบหมาย 
     

79 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน 

     

 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 เจตคติของผู้เรียน 5 4 3 2 1 
80 นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดตี่อเนื้อหาวิชาที่เรียน และการสอนของ

คร ู
     

81 นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดตี่อโรงเรียน      
82 นักเรียนมีทัศนคติทางบวก มีความรัก มีความสามัคคี      
83 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทาง

ที่เหมาะสม 
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 ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน      
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน      

84 โรงเรียนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้      
85 โรงเรียนมีการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ      
86 โรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษ มีความปลอดภัย      
87 โรงเรียนมสีื่อ/อุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย      
88 โรงเรียนมีการจัดอาคาร สถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน      
89 โรงเรียนมแีหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
90 โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน      
91 โรงเรียนมีแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน เช่น ห้องสมุดมีความเหมาะสม      
92 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข การเดินทางสะดวก       
 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน      

93 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารครอบคลุมงานหลักของโรงเรียน งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ 
และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

     

94 โรงเรียนความสามารถ มีความไวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง      
95 โรงเรียนช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประสาน

สัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 
     

96       
97 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่าง

รวดเร็ว 
     

 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 5 4 3 2 1 
98 โรงเรียนมีความยืดหยุ่น ยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่      
99 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบอ่ืนๆ จนประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
     

100 โรงเรียนมกีารบริหารจัดการใช้นักเรียนเป็นฐาน      
101 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง 

บุคลากร และชุมชน 
     

102 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ      
 สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      

103 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
และสนับสนุนภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
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104 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

     

105 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูมีการอบรม และพัฒนาความรู้ ตลอดจนใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ๆ มาประกอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

     

106 ผู้บริหารโรงเรียนมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
107 โรงเรียนมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง      
108 โรงเรียนมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 
     

109 โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน      
110 โรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่า 
     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………… 
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ภาพที ่4.8 แสดงค่าเมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
                สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 139 
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ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 
ตัวแปรต้น 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
โรงเรียน 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
0.96 

ทางตรง - 0.70 - 0.46 

ทางอ้อม - - - - 

รวม - - - - 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
0.78 

ทางตรง 0.27 0.36 0.22 - 

ทางอ้อม - 0.19 - 0.12 

รวม 0.27 0.55 0.22 0.12 

CMIN=171.23, DF=76 p-value=0.000 ,GFI=0.98 ,AGFI=0.93 , RMSEA=0.050 , RMR= 0.013 ,CFI= 0.98 , P< 0.05 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผู้วิจัยได้สรุป
วิธีด าเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และเสนอข้อเสนอแนะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2.  เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 สมมติฐานของการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชน จ านวน 420 คน ประกอบไป

ด้วย  รวมประชากรทั้งสิ้น    87,055 คน 
 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) และได้

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎที่ชูแมคเกอร์และ โลแมกซ์ แฮร์ และคณะ Schumacher & 
Lomax (1996), Hair et al (1998) ในที่นี้ ผู้วิจัยใช้จ านวนประชากร จ านวน420 คน 

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่     
 1. ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปร   
ได้แก่ (1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (2) ความพึงพอใจในการท างานของครู(3) ความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 
 2.  ตัวแปรต้นได้แก่ตัวแปรแฝงภายนอกจ านวน 4 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
จ านวน 12 ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้  
   (1) ปัจจัยด้านผู้บริหารวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหาร และภาวะผู้น า 
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   (2) ปัจจัยด้านครู วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรได้แก่ คุณลักษณะของครู 
ความพึงพอใจในงานของครู และพฤติกรรมการสอนของครู  
   (3) ปัจจัยด้านนักเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน คุณลักษณะทางความคิดการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง และเจตคติของผู้เรียน 
   (4) ปัจจัยด้านโรงเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน โครงสร้างการท างานของโรงเรียน และสัมพันธภาพของโรงเรียนกับชุมชน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
 1). ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่ วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ 
 2). วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดของเส้นอิทธิพล 
ลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในโมเดลและวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

 
5.2 สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่ามี1.ปัจจัยด้านผู้บริหารได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร 
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2.ปัจจัยด้านครู ได้แก่ คุณลักษณะของครู 
ความพึงพอใจในการท างานของครู คุณภาพการสอนของครู 3.ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียน เจตคติของผู้เรียน 4.ปัจจัยด้าน
โรงเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โครงสร้างการท างานของโรงเรียน สัมพันธภาพระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ผลวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลสูงสุด และผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรด้านประสิทธิผล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน
ของครู ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักด้านประสิทธิผลสูงสุดคือ คือตัวแปรด้าน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าในภาพรวม ประสิทธิผล
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน ปัจจัยผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครู ตามล าดับ  
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าในภาพรวม ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน ปัจจัยผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
โรงเรียน และปัจจัยด้านครู ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล และปัจจัยผู้บริหารบางส่วนและปัจจัย
นักเรียนส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ปัจจัยท่ีส่งผลทางตรง 

 ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น

องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI =1.00 ) ตัวแปร
สังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านผู้บริหาร ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ
พฤติกรรมผู้บริหาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.38) รองลงมาคือคุณลักษณะของผู้บริหาร (ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.31) และภาวะผู้น าของผู้บริหาร(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.28) ตามล าดับ รองลงมาคือ 
 ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square0.67, df=2, P-value= 0.71 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.98) ตัวแปร
สังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชนด้านโรงเรียน ตัวแปรสังเกตทั้ง 3  มีอิทธิพลค่า
น้ าหนักมากที่สุดคือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ0.36 ) รองลงมาคือ 
สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.32 มี) และโครงสร้างการ
ท างานของโรงเรียน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.26)ตามล าดับ  
 ปัจจัยด้านครู   

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านครู พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–
Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00)  ตัวแปรสังเกตทุก
ตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านครู ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ (0.22 ) ซึ่งค่า
น้ าหนักตัวแปรที่สูงที่สุดคือ คุณภาพการสอนของครู (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.47 ) 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานของครู (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42)   คุณลักษณะของ
ครู(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.39) ตามล าดับ    
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 ปัจจัยท่ีส่งผลทางอ้อม 
 ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ต่อการส่งผลทางอ้อม โดยผ่าน ปัจจัยโรงเรียน ส่งไปยังประสิทธิผลของ
โรงเรียน ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปร (0.19) 
 ปัจจัยด้านนักเรียน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่งเป็น
องค์ประกอบในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านนักเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi–Square=0, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00) ตัวแปร
สังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านนักเรียน มีค่าอิทธิพลทางอ้อม( 0.46) ตัวแปร
สังเกตทั้ง 3 ใกล้เคียงกัน โดยเจตคติของนักเรียนมีค่าน้ าหนักสูงที่สุด (0.41)รองลงมาคือคุณลักษณะ
ทางความคิดและการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง  (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.36) และ
พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.31) ตามล าดับ    

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านประสิทธิผล ของตัวแปรสังเกตจ านวน 3 ตัวแปรซึ่ง
เป็นองค์ประกอบในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–Square=0, df=0, P-
value= 1.00 RMSEA =0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00) ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงใน
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือความพึงพอใจของ ผู้ปกครองและความพึงพอใจในงานของครู 
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.36 และ 35) รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.32 ) การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า  GFI = 
0.98, AGFI = 0.93 และค่า RMSEA= 0.050, RMR=0.013 และ CFI=0.98) อยู่ในระดับที่ดีที่สะท้อน
ว่าตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสมกับตัวแปรแฝง และพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
เกี่ยวกับปัจจัยโรงเรียน(SC) มีค่าน้ าหนัก0.96 คิดเป็น ร้อยละ 96 ที่อธิบายตัวแปรแฝงปัจจัยด้าน
โรงเรียน และ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(EF) มีค่าน้ าหนัก0.78 คิดเป็นร้อยละ 78 ที่
อธิบายตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 สรุปในภาพรวม พบว่า อิทธิพล ทางตรงของตัวแปรแฝงที่มีต่อตัวแปรแฝงประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าอิทธิพล ค่าราก
ก าลังที่สองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ที่มีค่าเท่ากับ 0.050 และดัชนีวัดความ
สอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ GFI (Good of Fit ) ที่มีค่าเท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.90 ถือว่ากลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้จากค่าสถิติดังกล่าว 
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สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสูงที่สุด คือ ปัจจัยผู้บริหาร รองลงมาคือ 
ปัจจัยโรงเรียน ปัจจัยครู และปัจจัยนักเรียนตามล าดับ ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน ตัวแปรที่ส่งผล
สูงสุดคือ ตัวแปรด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความพึงพอใจในงานของครู และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนตามล าดับ 
   
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถม ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้องค์ความรู้ใหม่ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้น ามาอภิปรายใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือปัจจัยผู้บริหาร ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรม
ผู้บริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหารซึ่ง พฤติกรรมการบริหารเป็นตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุดที่ 0.38 
พฤติกรรมการบริหารนั้นจึง เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสามารถที่จะน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย 
และบรรลุผลส าเร็จเพียงใดนั้น กล่าวคือ การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้น าและดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอาทิเช่น ให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึง
พอใจในงาน มีความผูกพันกับโรงเรียนเพราะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ร่วมงานมากเท่าไร ประสิทธิผลของโรงเรียนก็จะสูงขึ้นเท่านั้นความหมายของ พฤติกรรม
ผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  และมีความสามารถในการดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mann & Lawrence (1983) ได้ศึกษาและพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้บริหาร บรรยากาศในโรงเรียน  Reid; et al (1988) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร Steers (1977 )กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากที่สุด อย่างหนึ่งคือ ผู้น าเพราะผู้น าเป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้า
ด้วยกันและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถสูงสุดเพ่ือสร้างผลงาน ทวี ทองค า (2544) วิจัย
พบว่าปัจจัยด้านชีวสังคมของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมการบริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน  
 คุณลักษณะของผู้บริหาร จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของรงเรียนได้แก่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายชัดเจน เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการท างาน  มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
วิชาชีพครูที่ดี มีความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาใน
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อาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สอดคล้องกับ Levine & Ornstein (1989) Ornstein (1990) และ 
Winter & Sweeney (1994) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล                                       
            1. การสร้างความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่
ในถิ่นที่นักเรียนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า 
            2. มีการออกแบบหลักสูตรที่ดี 
            3. มีการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนที่ดี 
            4. มีการนิยามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการอย่างชัดเจน 
            5. ให้เวลากับการเรียนรู้ของนักเรียนสูงสุด 
            6. เน้นเรื่องการอ่านกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
            7. มีโปรแกรมการพัฒนาทีมงานที่ดี 
            8. เน้นการจัดระเบียบทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
            9. มีวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
           10. มีการส่งเสริมและให้รางวัลแก่ครูและนักเรียน 
           11. เน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองนักเรียน 
           12. สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นไปในทางบวก 
   ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
           จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจน
เทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน 
โดยเน้นที่กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในห้องเรียนของครู ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในผลการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2545) สรุปว่าปัจจัยที่ท าให้โรงเรียน
มีประสิทธิผลคือ ภาวะผู้น าและแบบผู้น าของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน 
ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545) กล่าวว่าผู้บริหารที่มีความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและโรงเรียน 

 ปัจจัยด้านโรงเรียน รองลงมา มีค่าอิทธิพลที่ 0.27 ประกอบด้วย3ตัวแปร คือ สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน และสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชื่อ Cheng, Yin Choeng (1996) เรื่อง School Effectiveness and School 
Based Management : A Mechanism For Development ที่พบว่าโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ชี้วัดความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2ส่วน คือส่วนภาคการบริหารในโรงเรียน และส่วนภาคเอกชน
ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคทางการศึกษา โดยทั่วไปจะตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองภาคส่วน ซึ่งจะเป็นอิสระต่อ
กันในการจัดการบริหารโรงเรียน แต่ในประเทศที่มีระบบทางการเมืองแตกต่างกันออกไป ก็มี
กระบวนการที่แสดงถึงความต้องการที่เคร่งครัดต่อการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านโรงเรียนที่มาจากมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งมองถึงผลที่ได้มาคุ้มค่าซึ่งปรากฏที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั่นเอง ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
ดิเรก วรรณเศียร(2545) เรื่องการพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตรัฐฟลอเรส
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ของอินโดนิเซียและอ่ืนๆ พบว่า การบริหารงานในโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยตรง 
ซึ่งถ้ามีการวางแผนบริหารจัดการไม่ดีนั้นก็จะส่งผลต่อประสิทธิเช่นกัน  
  ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุดคือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2559) สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก หรือบุคลากรในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวมในบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้เด็กสามารถมีชีวิต
อยู่อย่างปลอดภัย เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ควรค านึงถึง 5 เรื่อง คือ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ 2. การจัดการสนามกีฬา สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม 3. การส่งเสริม
ความปลอดภัยในการเดินทาง / การจราจร 4. การป้องกันอุบัติเหตุ แผนสาธารณภัย และระบบส่งต่อ
ฉุกเฉิน 5. การส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สอดคล้องกับงานวิจัย  Agustinus Bandur (2004) ที่มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยตรง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สภาพแวดล้ อม 
และการบริหารจัดการในโรงเรียน คือ วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายทั้งหมดที่ประกาศใช้ในยุคสมัย
ประชาธิปไตยในประเทศสปน ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิรูปเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
ขึ้นอยู่กับขอบเขตระดับ ซึ่งชุมชน โรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมส่งผลต่ออิทธิพลที่แท้จริงของประสิทธิผล 
และสอดคล้องกับงานวิจัย A.De Grauwe,2004 ของ เรื่อง A study of The Implementation of 
School-Based Management in Flores Primary Schools in Indonesia ที่พบว่า สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน สามารถบอกความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้โดยรวม เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีนั้น
หมายถึง การบริหารจัดการที่ดูแลเอาใจใส่ระละเอียด เล็กๆน้อยๆ ท าให้เกิดเป็นมุมมองที่น่าอยู่ ดูดี ได้
นั้น ในภาพรวม จึงหมายถึงการบริหารจัดการชิ้นงานใหญ่ที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบตามกฎเกณฑ์นั้นก็
ต้องเป็นไปอย่างดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น มุมมองของสภาพแวดล้อมที่ผู้ปกครอง จะเห็นเป็นอันดับแรก ได้
สะท้อนต่อความคิดความรู้สึกของผู้ปกครองแรกทัศนคติที่มีต่อโรงเรียนได้โดยทันที ดังนั้น 
สภาพแวดล้อม จึงมีอิทธิพลต่อปัจจัยโรงเรียนซึ่งส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียน ในล าดับสูงสุดคือ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และสอดคล้องกับงานวิจัย พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556)  ได้กล่าวถึงความพึง
พอใจของผู้ปกครองไว้ว่า ทัศนะคติของผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในด้าน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะน าบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน กล่าวคือ
การรับรู้ของผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกนั้นมีผลต่อการตัดสินใจ มาใช้บริการของสถานศึกษา 

 โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัย ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ (2550) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบการควบคุมทางการบริหารโรงเรียนในฝันโดยใช้การบริหารแบบสมดุล           
ผลวิจัยพบว่า ระบบควบคุมการบริหารโรงเรียน มีการด าเนินงาน ผู้บริหารใช้การควบคุม แบบ 
ควบคุมก่อนด าเนินงาน ขณะด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ใน
ปัจจัยของโรงเรียน เช่นการควบคุมด้านนักเรียน การควบคุมด้านการจัดการศึกษาภายใน การเรียนรู้
และพัฒนา และมีดัชนี ชี้วัด ที่ ปัจจัยด้านโรงเรียน ในประเด็น การบริหารงานในโรงเรียน รองลงมา 
คือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ การสร้างความพึงพอใจหรือความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
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 สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น เป็นปัจจัยอีกด้านที่สะท้อนถึงความรู้สึกอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
และการเข้าใจชุมชนรอบข้างเป็นด่านแรกของการแสดงออกถึงความมีประสิทธิผลทางการบริหาร
การศึกษา ซึ่งความมีสัมพันธ์ที่ดีนั้น สามารถ น าไปสู่วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ใน
ด้านนโยบาย อ้างอิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา ภูธร (2552) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดท่าช้าง พบว่า การให้โรงเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้เข้ามาร่วม ในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน
จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอง หรือชุมชนก็ตาม เมื่อมาร่วมกิจกรรมกันอย่าง
สมัครใจ โดยที่ทางโรงเรียนต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วย พิจารณากิจกรรม และไม่เดือดร้อนต่อ
ชุมชน ก็จะสามารถน าความสัมพันธ์ภาพอันดีนี้ ไปสู่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักสูงสุดที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล 
ของ โรงเรียน เนื่องจากความพึงพอนั้นเป็น ภาพรวมของความมีประสิทธิผล ที่เป็นที่ยอมรับและความ
เชื่อถือ ที่ ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้ปกครอง ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนนั่นเอง                  
ดังเช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Lock& Crawford(2000) ได้สรุปตัวชี้วัดของประสิทธิผลของโรงเรียน  
1. ด้านความพึงพอใจในงานของครู 2. ด้านความพึงพอใจของบุคคลซึ่งมาใช้บริการ 3. ด้าน
ความส าเร็จในการบริหารงาน Porter & Smith(1970) ได้สรุปตัวชี้วัดของประสิทธิผลของโรงเรียน
ดังนี้  1. ความพึงพอใจของบุคคลากรภายในองค์กรที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
2.ความส าเร็จของนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้ผลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.ความพอใจของ
บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ , Cranny& Stone (1992) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของ
โรงเรียนดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร    
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี , Hermer (1993) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนดังนี้ 1.ความพึงพอใจในงานของครู 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง           
3. การแสดงออกท่ีดีในรูปของการกระท าที่ตัวนักเรียน 4. ความพึงพอใจของนักเรียน 

 ความพึงพอใจในงานของครู ครูเป็นตัวแปรในระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรที่วัดจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน ทั้งที่เป็นสภาพ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของครูและนักเรียน พบว่าคุณลักษณะทางชีว
สังคมของครู การสนับสนุนทางสังคมของครู  แรงจูงใจในการท างานของครู  ความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู พฤติกรรมการสอนของครู  บรรยากาศการเรียนการสอน มีอิทธิพลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ความพึงพอใจในการท างานของครู หมายถึง พลังหรือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่กระตุ้นบุคคลให้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในการท างาน และได้รับผลตอบแทน
จากการท างาน  ความพึงพอใจของครูได้แก่ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจต่อเงินเดือน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
ครูและโรงเรียน ความพึงพอใจในการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน และความพึงพอใจต่อภารกิจ
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ที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Sammonds, Hillman and Mortimore (1995) กล่าว
ว่าองค์ประกอบที่ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนคือ การมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้นโยบายต่างๆ การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน มีการเสริมแรงครูประกอบด้วยการให้ความเป็นธรรมในการให้
รางวัล ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง Glickman, Gordon and Ross-Gordon 
(2001) ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผลเกิดจากการได้รับความร่วมมือจากครู การมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน และ Russell et al (1987) พบว่า ฐานะการแบ่ง
งานระดับชั้นที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีนัยส าคัญ 
และการสนับสนุนจากสังคมโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวท านายตัวเดียวที่มีนัยส าคัญในการ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จและพบว่า การได้รับการยอมรับในคุณค่า การมีเพ่ือนที่เชื่อถือได้เป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท างาน Reid et al (1988) พบว่า ปัจจัยด้านครูมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน Mann & Lawrence (1983) พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู จันทรานี สงวนนาม (2545) สรุปว่าปัจจัยที่ท าให้
โรงเรียนมีประสิทธิผลคือความพึงพอใจในการท างาน 
            ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่  อายุ จากผลการวิจัย พิมพ์อร สดเอ่ียม (2547), 
Gara (1998) และวิทยา  ประยูร (2540) พบว่าอายุมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเมื่อ
อายุเพ่ิมขึ้นความพึงพอใจมากขึ้น  วุฒิการศึกษา จากผลการวิจัย Rendley (1985), Gara (1998) 
และพรศักดิ์  ตระกุลชีวพานิตต์ (2541) พบว่าวุฒิการศึกษามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า   ประสบการณ์การสอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยบุญเรือง  ศรีเหรัญ    ( 2542) , สังวร  งัดกระโทก (2541), บัณฑิต  
แท่นพิทักษ์ (2540) และ วิทยา  ประยูร (2540) พบว่าประสบการณ์การสอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ครูที่มีประสบการณ์การสอนและมี
ระยะเวลาการท างานที่นานกว่าจะมีความพึงพอใจมากกว่า 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นพฤติกรรมที่พัฒนางอกงามขึ้นมาจากการ
อบรมสั่งสอนโดยตรง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังที่  Mott (1972) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นพฤติกรรมที่พัฒนางอกงาม
ขึ้นมาจาการฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวทางการศึกษา ดังนั้นการสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได้ เป็น
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินงานในโรงเรียนทั้งในด้านการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน การจัดบรรยากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม จนท าให้นักเรียนในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
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สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในโรงเรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่หมายถึงประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 บรรยากาศของโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด ดังนั้น  ผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้มีการเชิญผู้ปกครองให้เข้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้มากข้ึนดังนี้ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ
โรงเรียนโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของความจ าเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเมื่อผู้ปกครอง
เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนก็จะท าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
  2. โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความน่าเชื่อถือโดยรักษาชื่อเสียงของ
โรงเรียนทางด้านมาตรฐานการศึกษาเพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเชื่อถือในมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนและเม่ือผู้ปกครองมีความเชื่อถือต่อโรงเรียนผู้ปกครองก็จะเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 3. โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองโดยเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนสามารถท า
ได้ เช่น อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนส าหรับเล่นกีฬา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียนโดย
แจกเอกสารให้ผู้ปกครองได้ศึกษาเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทางการศึกษา
ของโรงเรียนเมื่อผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียนผู้ปกครองก็
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของนักเรียนได้ร้อย
ละ 29 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาศึกษา ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณา
ตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น เศรษฐานะ
ของผู้ปกครอง เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยว่าโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษามีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคหรือลักษณะของพ้ืนที่ในเมืองกับนอก
เมืองหรือไม ่
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   

  เพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเป็นปรนัยของแบบสอบถามที่ใช้
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของวิจัย เรื่อง  นอบด้วยข้อค าถาม 2 ส่วนคือ โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Consistency : IOC ) ของข้อค าถาม วันที่ 
เวลา 13.00-14.30 น. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ 
    ดร.อัครเดช  จ าเดิม 
    นางสาววิมลพร  พันธุมนตรี 
    ดร. สุจิตรา  ทิพย์บุรี 
    ดร. วิโรจน์ ผลแย้ม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม (Fogus Group) 
         
      เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างที่รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้วิจัยร่างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11 
มีนาคม 2559 เวลา 13.00น.-16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ห้อง 15-408 ชั้น 4 
อาคาร 100 ปี  ห้องประชุม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มิ่งขวัญ 
2. อารจารย์ ดร.วัฒนธรรม ระยับศรี 
3. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขร 
5. อาจารย์ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ ์
6. อาจารย์ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
8. อาจารย์ ดร.พงศ์ปณต พรมมา 
9. อาจารย์ ดร.ปรียานุช สถาวรมณี 

 
ผู้จดการประชุม 
 อาจารย์ ศศิกาญจน์ สกุลปัญญาวัฒน์ 
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 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

            แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  3) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แบบสอบถามประกอบด้วย 3 
ตอนจ านวน  135 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
             ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จ านวน 25 ข้อ 
             ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 110 ข้อ 
             กรุณาเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ค าตอบที่ ได้รับทุกค าตอบมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์ วิจัย ผลการวิจัยที่ได้น าไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในโอกาสต่อไป ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 
และจะไม่มีผลกระทบผู้ตอบแต่อย่างใด                           

 
             ผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
                                                                                  (นางสาวนฤมล  เจริญพรสกุล) 
                                                                                                ผู้วิจัย 
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แบบสอบถาม 
 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (   ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านมาก
ที่สุด 
 

1. เพศ       (  ) ชาย        (  ) หญิง 
 

2. อายุ       (  ) น้อยกว่า 30 ปี          (  )  31-35 ปี 
                            (  )  36-40 ปี                 (  )  41-45 ปี              
                            (  )  46-50 ปี                 (  )  51-55 ปี                 
                            (  )  56-60 ปี 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                            (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี               (  ) ปริญญาตรี 
                            (  )  ปริญญาโท                       (  )  ปริญญาเอก 
 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน  
                          (  ) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                          (  ) ครผูู้สอน 
 

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 
                            (  ) นอ้ยกว่า  1 ปี                    (  )  1-2 ปี 
                            (  )  3-5 ปี                             (  ) มากกว่า 5 ปี 
 
 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน    
ค าชี้แจง ผู้ตอบพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงใน
ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
                คะแนน 5 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับสูงมาก 
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                คะแนน 4 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับสูง 
                คะแนน 3 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 
                คะแนน 2 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับน้อย 
                คะแนน 1 หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับน้อยที่สุด 
ล าดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับประสิทธิผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุ มีผล      
2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
3 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
4 นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา      
5 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต      
6 นักเรียนมีการใช้สิ่งของและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า      
7 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายอย่างดี      
8 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด 
     

9 นักเรียนมีการอนุรักษศ์ิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      
10 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ      
11 นักเรียนได้รับรางวัลผลงานวิชาการท้ังจากภาครัฐและเอกชน      
12 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการเรียนครูและโรงเรียน      
 ความพึงพอใจในการท างานของครู      

13 ครูมคีวามพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน      
14 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน      
15 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา      
16 ครูมีความพึงพอใจต่อเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ      
17 ครูมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู      
18 ครูมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของครูและโรงเรียน      

ล าดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับประสิทธิผล 
 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 5 4 3 2 1 
19 ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน      
20 ครูมีความพึงพอใจต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย      
21 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บว่า

มีความเหมาะสม 
     

22 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 

     

23 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน        
ค าชี้แจงผู้ตอบพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
                คะแนน 5 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับสูงมาก 
                คะแนน 4 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับสูง 
                คะแนน 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง 
                คะแนน 2 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับน้อย 
                คะแนน 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ในระดับน้อยที่สุด 
ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 5 4 3 2 1 
 คุณลักษณะของผู้บริหาร      

1 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี      
2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหารจัดการที่ดี      
4 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต      
5 ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี      
6 ผู้บริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีความศรัทธาในอาชีพ      
7 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี      
8 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายชัดเจน      
 พฤติกรรมของผู้บริหาร      
9 ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ 
     

10 ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

     

11 ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
12 ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง      
13 ผู้บริหารมีความสามารถในการดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้

ประโยชน์มากที่สุด 
     

 

สถานทีข่องโรงเรียน 
24 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อครู และการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียน 
     

25 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 5 4 3 2 1 
14 ผู้บริหารส่งเสริมครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียน 
     

15 ผู้บริหารส่งเสริมการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ 

     

16 ผู้บริหารริเริ่ม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

17 ผู้บริหารน าแผนงานทางวิชาการไปใช้ในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

18 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้างานการเรียนการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

19 ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวครูให้อุทิศตนในการท างาน      
20 ผู้บริหารได้รับความศรัทธา เลื่อมใสจากครูและบุคคลทั่วไป      
21 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมวางแผนในการ

บริหารจัดการโรงเรียน 
     

22 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริหาร งานและ
เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

     

23 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความพร้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

     

24 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดให้มีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพควรเป็น 

     

25 28.ผู้บริหารเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห้องเรียนของครู  

     

26 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยมาบูรณาการ และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

27 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียน 
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ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 

 ปัจจัยเกี่ยวกับครู 5 4 3 2 1 
 คุณลักษณะของครู      

28 ครูมีช่วงอายุที่เหมาะสม      
29 ครูมวีุฒิการศึกษาและสาขาวิชาตรงกับรายวิชาที่รับผิดชอบ      
30 ครูมปีระสบการณ์ในการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ส่งผลต่อการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
     

31 ครูมีความกระตือรือร้นในการท างาน      
32 ครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง น ามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      
33 ครูแสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ      
34 ครมีูวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน      
35 ครมูีขวัญและก าลังใจดี      
36 ครูมีความรัก ความผูกพันและจงรักภักดีต่อโรงเรียน      
37 ครูเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี      
 ความพึงพอใจในการท างานของครู      

38 ครูมีความพึงพอใจต่ออัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ      
39 ครูมีความคิดเห็นว่าสถานที่ท างานในโรงเรียนมีความสะอาดและมี

บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
     

40 ครูมีความพึงพอใจต่อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน      
41 ครูมีความพึงพอใจต่อการที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการสอน 
     

42 ครูมีความพึงพอใจที่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
อย่างอิสระ 

     

43 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนางานในหน้าที่ตามความถนัด      
44 ครูมีความพึงพอใจที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน      
45 ครูมีความพึงพอใจที่มีความมั่นคงในต าแหน่งงาน      
46 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ 
     

 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 



184 
 

 
 
 
 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 คุณภาพการสอนของครู 5 4 3 2 1 

65 ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

     

66       
67 ครสู่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในวิชาและรักสถานศึกษา หลักสูตร      

 ความพึงพอใจในการท างานของครู 5 4 3 2 1 
47 ครูมีความพึงพอใจต่อระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มี

ความเหมาะสม 
     

48 ครูมีความพึงพอใจที่มีเวลาส าหรับครอบครัว หรือส่วนตัวเพียงพอหลังเลิก
งาน 

     

49 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ      
50 ครูมีความพึงพอใจที่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา      
51 ครูมีความรู้สึกพอใจต่อปริมาณงานโดยรวม      
 คุณภาพการสอนของครู      

52 ครูมกีระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง      
53 ครมูีการวางแผนการสอนที่ดี        
54 ครูมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมตามสถานการณ์ในห้องเรียน 
     

55 ครูมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
56 ครมีูการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอน      
57 ครูมีความสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา อย่างมีคุณภาพ      
58 ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน      
59 ครูมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนอยู่

ตลอดเวลา 
     

60 ครูมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร      
61 ครูมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน      
62 ครูมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
     

63 ครมูีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ      
64 ครเูอาใจใส่ ดูแลนักเรียน ใกล้ชิดและท่ัวถึง      
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68 ครมูีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน      
69 ครูมีการจัดเรียงเนื้อหาวิชาที่สอน มีการจัดล าดับขั้นตอน มีความหมายต่อผู้เรียน 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย 
     

 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน      
 พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน      

70 นักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น สนใจในการเรียน การท ากิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมของโรงเรียน 

     

71 นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการวางแผนและการก าหนดวิธีการ
เรียนในขณะที่เรียนในห้อง 

     

72  นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรม      
73 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะการท างานเป็นทีม      
74 นักเรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ การน าเสนอผลงานและได้ประเมินการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
     

 คุณลักษณะทางความคิด และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง      
75 ผู้ปกครองดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เช่น อาหาร เสื้อผา อุปกรณ์การ

เรียนเป็นอย่างดี 
     

76 ผู้ปกครองมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนอยู่เสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

     

77 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
78 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเกี่ยวกับงาน กิจกรรมหรือการบ้านของนักเรียนที่

ได้รับมอบหมาย 
     

79 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน 

     

 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 เจตคติของผู้เรียน 5 4 3 2 1 
80 นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดตี่อเนื้อหาวิชาที่เรียน และการสอนของ

คร ู
     

81 นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดตี่อโรงเรียน      
82 นักเรียนมีทัศนคติทางบวก มีความรัก มีความสามัคคี      
83 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทาง

ที่เหมาะสม 
     

 ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน      
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน      
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84 โรงเรียนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้      
85 โรงเรียนมีการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ      
86 โรงเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษ มีความปลอดภัย      
87 โรงเรียนมสีื่อ/อุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย      
88 โรงเรียนมีการจัดอาคาร สถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน      
89 โรงเรียนมแีหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
90 โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน      
91 โรงเรียนมีแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน เช่น ห้องสมุดมีความเหมาะสม      
92 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข การเดินทางสะดวก       
 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน      

93 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารครอบคลุมงานหลักของโรงเรียน งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ 
และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

     

94 โรงเรียนความสามารถ มีความไวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง      
95 โรงเรียนช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประสาน

สัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 
     

96       
97 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่าง

รวดเร็ว 
     

 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับท่ีปฏิบัติได้ 
 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 5 4 3 2 1 
98 โรงเรียนมีความยืดหยุ่น ยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่      
99 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบอ่ืนๆ จนประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
     

100 โรงเรียนมกีารบริหารจัดการใช้นักเรียนเป็นฐาน      
101 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง 

บุคลากร และชุมชน 
     

102 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ      
 สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      

103 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
และสนับสนุนภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

     

104 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 
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105 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูมีการอบรม และพัฒนาความรู้ ตลอดจนใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ๆ มาประกอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

     

106 ผู้บริหารโรงเรียนมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
107 โรงเรียนมกีารพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง      
108 โรงเรียนมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 
     

109 โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน      
110 โรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่า 
     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค  
รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
 

รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 

ภาค จังหวัด โรงเรียน จ านวน 

เหนือ เชียงใหม่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 14 

    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 14 

    โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม 14 

      42 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 11 

    โรงเรียนสุรัสวด ี 10 

    โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 10 

  นครราชสีมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 11 

    โรงเรียนพงศ์ศิริวิทยา 11 

    โรงเรียนสกุลศึกษา 11 

      64 

ตะวันตก กาญจนบุรี โรงเรียนชัยจิตย์วิทยา 10 

    โรงเรียนอ านวยวิทย์ 9 

      19 

ตะวันออก ชลบุร ี โรงเรียนทนาพรวิทยา 13 

    โรงเรียนดาราสมุทร 12 

    โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์         12 

    

ภาคกลาง นครปฐม โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ 11 

    โรงเรียนสาธิตวิทยา 10 

    โรงเรียนสหบ ารุงวิทยา 10 

  นครสรรค์ โรงเรียนเซนโยเซฟนครสรรค์ 11 
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    โรงเรียนประชานุเคราะห์ 10 

    โรงเรียนอ านวยวิทย์ 11 
 
 

ภาค จังหวัด โรงเรียน จ านวน 

  ปทุมธานี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 11 

    โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 

    โรงเรียนสารสาสน์คลองหลวง 11 

  อยุธยา โรงเรียนยอเซฟอยุธยา 11 

    โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 11 

    โรงเรียนปัณณวิชณ์ 11 

  เพชรบูรณ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 11 

    โรงเรียนเสรีศึกษา 11 

    โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 11 

  กทม โรงเรียนจันทศิริวิทยา 11 

    โรงเรียนชาลีสมุทร 11 

    โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ดุสิต 11 

      195 

ภาคใต้ ตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 11 

    โรงเรียนทิพรัตน์วิทยา 11 

    โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 10 

  นราธิวาส โรงเรียนเขาแพะ 11 

    โรงเรียนแคนา 10 

    โรงเรียนตันหยง 64 

  38 โรงเรียน 420  
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



192 
 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อเครื่องมือของงานวิจัย 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 1 2 3 4 5 IOC 
1.นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุ มีผล 1 1 1 1 1 1 
2.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 
3.นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 1 1 1 1 1 1 
4.นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 1 1 1 1 1 1 
5.นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 1 1 1 1 1 1 
6.นักเรียนมีการใช้ทรัพยากรหรือสิ่งของอย่างคุ้มค่า 1 1 1 1 1 1 
7.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายอย่างดี 1 1 1 1 1 1 
8.นักเรียนมีการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณะ
สุข 1 1 1 1 1 1 
9.นักเรียนมีการชื่นชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 1 1 1 1 1 1 
10นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ 1 0 1 1 1 0.8 
11.นักเรียนได้รับรางวัลผลงานวิชาการท้ังจากภาครัฐและเอกชน 1 0 0 1 1 0.6 
12. นักเรียนมีมีทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการเรียน ครู และโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
ความพึงพอใจในการท างานของครู             
13.ครูมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน 1 1 1 1 1 1 
14.ครูมีความพึงพอใจต่อการได้รับยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 
15.ครูมีความพึงพอใจต่อการได้รับความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 1 1 1 1 1 1 
16. ครูมีความพึงพอใจต่อเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 1 1 1 1 1 1 
17.ครูมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 1 1 1 1 1 1 
18. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของครูและโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
19. ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
20. ครูมีความพึงพอใจต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 1 0 1 1 1 0.8 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง             
21. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บว่ามีความ
เหมาะสม 1 0 1 1 1 0.8 
22. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง
และโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
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23. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่
ของโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
24. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อครู และการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
25.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน       
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 1 2 3 4 5 IOC 
คุณลักษณะของผู้บริหาร             
1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี 1 1 1 1 1 1 
2. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ  1 1 1 1 1 1 
3. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและเทคนิคการทางบริหาร
จัดการที่ดี 1 1 1 1 1 1 
4. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  1 1 1 1 1 1 
5. ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี 1 1 1 1 1 1 
6. ผู้บริหารเป็นผู้ที่ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาใน
อาชีพ 1 1 1 1 1 1 
7. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 1 0 1 1 1 0.8 
8.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายชัดเจน 1 1 1 1 1 1 
พฤติกรรมของผู้บริหาร       
9.ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 1 1 1 1 1 1 
10.ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์  1  1 1  1   1       1 
11.ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 1 
12. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง                        
13.ผู้บริหารมีความสามารถในการดึงศักยภาพของบุคลากรใน
โรงเรียนมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 1 1 1 1 1 1 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร    

     13.ผู้บริหารส่งเสริมครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการของโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
14.ผู้บริหารส่งเสริมครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการของโรงเรียน 

   
1 

      
1  

      
1 

  
1 

 
 1 

     
  1 

15.ผู้บริหารส่งเสริมการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจน
เทคโนโลยีๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 1 
16.ผู้บริหารริเริ่ม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน 1 0 1 1 1 0.8 
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ปัจจัยเกี่ยวกับครู 1 2 3 4 5 IOC 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน       
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร 1 2 3 4 5 IOC 
17.ผู้บริหารน าแผนงานทางวิชาการไปใช้ในการบริหารงานอย่างมี 1 1 1 1 1 1 
18.ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้างานการเรียนการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ      1 0 1 1 1 0.8 
19.ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวครูให้อุทิศตนในการท างาน                1 0 1 1 1 0.8 
20.ผู้บริหารได้รับความศรัทธา เลื่อมใสจากครูและบุคคลทั่วไป                        1 0 1 1 1 0.8 
21.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมวางแผน                 1 1 1 1 1 1 
22.ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริหาร งาน              1 1 1 1 1 1 
23.ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดเพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร 1 1 1 1 1 1 
24.ผู้บริหารจัดให้มีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตามศักยภาพควรเป็น            1 0 1 1 1 0.8 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร       
18.ผู้บริหารติดตามการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ                        
19.ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวครูให้อุทิศตนในการท างาน 1 0 1 1 1 0.8 
20.ผู้บริหารได้รับความศรัทธา เลื่อมใสจากครูและบุคคลทั่วไป 1 0 1 1 1 0.8 
21.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมวางแผนในการ
บริหารจัดการโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
22.ผู้บริหารสนับสนุน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริหารงานและ
เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 1 0 1 1 1 0.8 
23.ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความพร้อม
เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตร 1 1 1 1 1 1 
24.ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดให้มีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพควรเป็น 1 1 1 1 1 1 
25.ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานในห้องเรียนของครู  1 1 0 1 1 0.8 
26.ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมการน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน 1 1 1 1 1 1 
27. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
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คุณลักษณะของครู       
28.ครูมีช่วงอายุที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 
29.ครูมีวุฒิการศึกษา และสาขาท่ีมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1 
30.ครูประสบการณ์ในการสอนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 1 1 1 1 1 1 
31.ครูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 1 1 1 1 1 1 
32.ครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง น ามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1 
33. ครูแสดงออกถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1 
34. ครมีูวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน                           
35. ครูมีขวัญและก าลังใจที่ดี 1 1 1 1 1 1 
36. ครูเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 1 1 1 1 1 1 
37. ครูมีความรัก ความผูกพันและจงรักภักดีต่อโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
ความพึงพอใจในการท างานของครู       
38. ครูมีความพึงพอใจต่ออัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ              1 1 0 1 1 0.8 

 39.ครูมีความคิดเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 1 1 0 1 1 0.8 
40. ครูมีความคิดเห็นว่าสถานที่ท างานในโรงเรียนมีความสะอาดและมี
บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
41. ครูมีความคิดเห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1 1 1 1 1 1 
42. ครูมีได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสอน 1 1 1 1 1 1 
43. ครูมีโอกาสใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 1 1 0 1 1 0.8 
44. ครูได้รับการส่งเสริมให้พัฒนางานในหน้าที่ตามความถนัด 1 1 1 1 1 1 
45. ครูมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 1 1 1 1 1 1 
46. ครูได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 1 1 1 1 1 1 
47. ครูมีความคิดเห็นว่าระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมี
ความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 
48. ครูมีเวลาส าหรับครอบครัว หรือส่วนตัวเพียงพอหลังเลิกงาน 1 1 0 1 1 0.8 
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ความพึงพอใจในการท างานของครู 1 2 3 4 5 IOC 
49. ครูได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถ 1 1 1 1 1 1 
50. ครูรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 1 1 1 1 1 1 
51. ครูรู้สึกพอใจต่อปริมาณงานโดยรวม 1 1 1 1 1 1 
คุณภาพการสอนของครู       
52. ครูมีกระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 1 1 1 1 1 1 
53. ครูมีการวางแผนการสอนที่ดี   1 1 1 1 1 1 
54. ครูมีความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความ
เหมาะสม   1 1 1 1 1 1 
55. ครูสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา อย่างมีคุณภาพ 1 1 1 1 1 1 
56. ครูมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนอยู่
ตลอดเวลา 1 1 0 1 1 0.8 
57. ครูมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1 
54. ครูมีความสามารถ และทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่ดี 1 1 1 1 1 1 
58. ครูมีความเอาใจใส่ ดูแลนักเรียน ใกล้ชิดและทั่วถึง 1 1 1 1 1 1 
59. ครูมีการวิธีการวัดและประเมินผล พัฒนาการของผู้เรียนที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 
60. ครูมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน  มีการใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน 1 1 1 1 1 1 
61. ครูมีการจัดเนื้อหาวิชาที่สอน มีการจัดล าดับขั้นตอน มีความหมายต่อ
ผู้เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย 1 1 1 1 1 1 
ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน             
พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน             
62.นักเรียนมีความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียน ในกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 
63. นักเรียนรู้จักวางแผนและการก าหนดวิธีการเรียนในขณะที่เรียนในห้อง 1 1 1 1 1 1 
64. นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรม 1 1 1 1 1 1 
65. นักเรียนมีการท างานเป็นทีม 1 1 1 1 1 1 
66. นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ น าเสนอผลงานและได้ประเมินการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 1 1 1 1 1 1 
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คุณลักษณะทางความคิด และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง 1 2 3 4 5 IOC 
67. ผู้ปกครองดูแลความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก เช่น อาหาร เสื้อผา 
อุปกรณ์การเรียน 1 1 1 1 1 1 
68 ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1 
69. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
70. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการบ้านของนักเรียน 1 1 1 1 1 1 
71. ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับการบริหารโดยมีอ านาจตัดสินใจในโรงเรียน 1 1 0 0 1 0.6 
เจตคติของผู้เรียน             
72. นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดีของเนื้อหาวิชาการสอน  1 1 1 1 1 1 
73. นักเรียนมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ดีต่อโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
74. นักเรียนมีทัศนคติไปทางเดียวกันมีความรัก ความสามัคคี 1 1 1 1 1 1 
75. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1 
ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน             
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน             
76. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 
77. โรงเรียนมีการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 1 1 1 1 1 1 
78. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษ มีความ
ปลอดภัย 1 1 1 1 1 1 
79. โรงเรียนมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย 1 1 1 1 1 1 
80. โรงเรียนมีลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 1 1 1 1 1 1 
81. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย 1 1 1 1 1 1 
82. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน 1 1 1 1 1 1 
83.  โรงเรียนมีแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน เช่น ห้องสมุดที่เพียงพอ 1 1 1 1 1 1 
84. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีรูปแบบ
การสื่อสารที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  1 1 0 1 1 0.8 
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โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน 1 2 3 4 5 IOC 
85. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง 1 1 0 1 1 0.8 
86. โรงเรียนมีรูปแบบการประสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
87. โรงเรียนมีได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากชุมชนเพ่ือให้สะดวกในการ
ด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียน 1 1 0 1 1 0.8 
88. บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่าง
รวดเร็ว 1 1 1 1 1 1 
89. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้การยอมรับเกี่ยวกับวิธีการบริหาร
จัดการและระเบียบใหม่ของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 
90. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่นๆ จน
ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 
91. การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร  1 1 1 1 1 1 
ผู้ปกครอง และชุมชน 1 1 1 1 1 1 
92. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 1 

93. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารครอบคลุมการบริหารงานหลักของ
โรงเรียนได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
และการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 1 1 1 1 1 1 
สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน       
94.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน สนับสนุนให้ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสนับสนุนภูมิปัญญาในท้องถิ่น 1 0 1 1 1 0.8 
95.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 1 0 1 1 1 0.8 
96.โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ  
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 1 0 0 0 1 0.4 
97.ผู้บริหารโรงเรียนมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1 0 0 1 1 0.6 
98.โรงเรียนมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1 0 0 1 1 0.6 
99.โรงเรียนสนับสนุนการร่วมกันปฏิบัติการเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีม 1 0 0 1 1 0.6 
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สัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 1 2 3 4 5 IOC 
100. โรงเรียนมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 1 0 0 0 1 0.4 
101. โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม 1 0 0 1 1 0.6 
102. โรงเรียนมีการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 1 0 0 1 1 0.6 
103. โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 1 0 1 1 1 0.8 
104. โรงเรียนมีความยืดหยุ่น ยอมรับวิธีการและระเบียบ 1 0 1 1 1 0.8 
105. โรงเรียนมีการบริหารจัดการใช้นักเรียนเป็นฐาน                                     1 0 1 1 1 0.8 
106.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ             1 1 1 1 1 1 
107.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้     1 1 1 1 1 1 
108.ผู้บริหารโรงเรียนมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                        1 0 1 1 1 0.8 
109.โรงเรียนบริหารโดยมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน        1 1 0 1 1 0.8 
110.โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า               1 0 1 1 1 0.8 
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ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
            โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก  10 ชุด โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ 10 
ชุด และโรงเรียนศรีจิตตา 10 ชุด รวมทั้งสิ้น 30 คน ให้ครูตอบแบบสอบถาม จากนั้นท าการหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งชุด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคมากกว่า 0. 7 
(Cronbach,1990,pp.202-204)  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
Reliability 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.983 145 

 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามท้ังชุด 
เท่ากับ .983  
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ภาคผนวก จ  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน
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 EF1 EF2 EF3 AD1 AD2 AD3 TE1 TE2 TE3 ST1 ST2 ST3 SC1 SC2 SC3 
EF1 Pearson 
Correlation 
 
Sig.(2-tailed)  
N     

1 
 
 
 
420 

.469** 
 
 
.000 
420 

.325** 
 
 
.000 
420 

.360** 
 
 
.000 
420 

.326** 
 
 
.000 
420 

.285** 
 
 
.000 
420 

.300** 
 
 
.000 
420 

.281** 
 
 
.000 
420 

.232** 
 
 
.000 
420 

.258** 
 
 
.000 
420 

.248** 
 
 
.000 
420 

.276** 
 
 
.000 
420 

.295** 
 
 
.000 
420 

.273** 
 
 
.000 
420 

.260** 
 
 
.000 
420 

EF2 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.469** 
 
.000 
420 

1 
 
.000 
420 

.392** 
 
.000 
420 

.365** 
 
.000 
420 

.245** 
 
.000 
420 

.185** 
 
.000 
420 

.358** 
 
.000 
420 

.327** 
 
.000 
420 

.275** 
 
.000 
420 

.262** 
 
.000 
420 

.172** 
 
.000 
420 

.257** 
 
.000 
420 

.244** 
 
.000 
420 

.227** 
 
.000 
420 

.201** 
 
.000 
420 

EF3 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.325** 
 
.000 
420 

.392** 
 
.000 
420 

1  
 
 
420 

.354** 
 
.000 
420 

.374** 
 
.000 
420 

.266** 
 
.000 
420 

.320** 
 
.000 
420 

.280** 
 
.000 
420 

.214** 
 
.000 
420 

.337** 
 
.000 
420 

.264** 
 
.000 
420 

.276** 
 
.000 
420 

.362** 
 
.000 
420 

.320** 
 
.000 
420 

.263** 
 
.000 
420 

AD1 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.360** 
 
.000 
420 

.365** 
 
.000 
420 

.354** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.437** 
 
.000 
420 

.314** 
 
.000 
420 

.300** 
 
.000 
420 

.262** 
 
.000 
420 

.256** 
 
.000 
420 

.369** 
 
.000 
420 

.232** 
 
.000 
420 

.282** 
 
.000 
420 

.328** 
 
.000 
420 

.341** 
 
.000 
420 

.287** 
 
.000 
420 

AD2 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.326** 
 
.000 
420 

0245** 
 
.000 
420 

.374** 
 
.000 
420 

.437** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.299** 
 
.000 
420 

.232** 
 
.000 
420 

.350** 
 
.000 
420 

.289** 
 
.000 
420 

.276** 
 
.000 
420 

.301** 
 
.000 
420 

.328** 
 
.000 
420 

.358** 
 
.000 
420 

.360** 
 
.000 
420 

.361** 
 
.000 
420 

AD3 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.285** 
 
.000 
420 

.185** 
 
.000 
420 

.266** 
 
.000 
420 

.314** 
 
.000 
420 

.299** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.428** 
 
.000 
420 

.293** 
 
.000 
420 

.237** 
 
.000 
420 

.204** 
 
.000 
420 

.184** 
 
.000 
420 

.257** 
 
.000 
420 

.295** 
 
.000 
420 

.284** 
 
.000 
420 

.269** 
 
.000 
420 

TE1 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.300** 
 
.000 
420 

.358** 
 
.000 
420 

.320** 
 
.000 
420 

.300** 
 
.000 
420 

.232** 
 
.000 
420 

.428** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.451** 
 
.000 
420 

.242** 
 
.000 
420 

.226** 
 
.000 
420 

.290** 
 
.000 
420 

.255** 
 
.000 
420 

.239** 
 
.000 
420 

.228** 
 
.000 
420 

.261** 
 
.000 
420 

TE2 Pearson .281** .327** .280** .262** .350** .293** .451** 1 .514** .230** .302** .260** .187** .252** .191** 
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Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

 
.000 
420 

TE3 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.232** 
 
.000 
420 

.275** 
 
.000 
420 

.214** 
 
.000 
420 

.256** 
 
.000 
420 

.289** 
 
.000 
420 

.237** 
 
.000 
420 

.242** 
 
.000 
420 

.514** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.331** 
 
.000 
420 

.307** 
 
.000 
420 

.208** 
 
.000 
420 

.322** 
 
.000 
420 

.211 
 
.000 
420 

.202** 
 
.000 
420 

ST1  Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.258** 
 
.000 
420 

.262** 
 
.000 
420 

.337** 
 
.000 
420 

.369** 
 
.000 
420 

.276** 
 
.000 
420 

.204** 
 
.000 
420 

.226** 
 
.000 
420 

.230** 
 
.000 
420 

.331** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.457** 
 
.000 
420 

.330** 
 
.000 
420 

.273** 
 
.000 
420 

.251** 
 
.000 
420 

.274** 
 
.000 
420 

ST2  Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.248** 
 
.000 
420 

.172** 
 
.000 
420 

.264** 
 
.000 
420 

.232** 
 
.000 
420 

.301** 
 
.000 
420 

.184** 
 
.000 
420 

.290** 
 
.000 
420 

.302** 
 
.000 
420 

.307** 
 
.000 
420 

.457** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.426** 
 
.000 
420 

.313** 
 
.000 
420 

.286** 
 
.000 
420 

.337** 
 
.000 
420 

ST3 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.276** 
 
.000 
420 

.257** 
 
.000 
420 

.276** 
 
.000 
420 

.282** 
 
.000 
420 

.382** 
 
.000 
420 

.257** 
 
.000 
420 

.255** 
 
.000 
420 

.260** 
 
.000 
420 

.208** 
 
.000 
420 

.330** 
 
.000 
420 

.460** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.476** 
 
.000 
420 

.228 
 
.000 
420 

.340** 
 
.000 
420 

SC1 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.295** 
 
.000 
420 

.244** 
 
.000 
420 

.362** 
 
.000 
420 

.328** 
 
.000 
420 

.358** 
 
.000 
420 

.295** 
 
.000 
420 

.239** 
 
.000 
420 

.187** 
 
.000 
420 

.322** 
 
.000 
420 

.273** 
 
.000 
420 

.313** 
 
.000 
420 

.476** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

.304** 
 
.000 
420 

.327** 
 
.000 
420 

SC2 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.273** 
 
.000 
420 

.277** 
 
.000 
420 

.320** 
 
.000 
420 

.341** 
 
.000 
420 

.360** 
 
.000 
420 

.284** 
 
.000 
420 

.228** 
 
.000 
420 

.252** 
 
.000 
420 

.112** 
 
.000 
420 

.251** 
 
.000 
420 

.286** 
 
.000 
420 

.228** 
 
.000 
420 

.304** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 

556** 
 
.000 
420 

SC3 Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.260** 
 
.000 
420 

.201** 
 
.000 
420 

.263** 
 
.000 
420 

.287** 
 
.000 
420 

.361** 
 
.000 
420 

.269** 
 
.000 
420 

.261** 
 
.000 
420 

.191** 
 
.000 
420 

.202** 
 
.000 
420 

.274** 
 
.000 
420 

.337** 
 
.000 
420 

.340** 
 
.000 
420 

.327** 
 
.000 
420 

.556** 
 
.000 
420 

1 
 
 
420 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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