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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง 
พหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ          
3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ โรงเรียน จ านวน 234 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ครู 702 คน 
และผู้บริหารโรงเรียน 234 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับครูและผู้บริหาร
โรงเรียน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการได้ค่าความเที่ยงตรง       
เชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.89 และ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเอ็มพลัส 8.1 
ไลเซนส์ STBML80005818 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  การมีส่วนร่วม ของชุมชน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู 

2. การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผล 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 

2 = 1071.17, df = 594, /2 df = 1.81, RMSEA = 0.05, SRMRw = 0.01, SRMRb = 0.06, 
CFI = 0.96, TLI = 0.95 

https://www.statmodel.com/orderonline/account.php?action=new_return_license&license=STBML80005818


       ข 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยระดับครู ได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม และ                
ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ตามล าดับ ปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่  สมรรถนะองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และ
บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตามล าดับ 

 
ค ำส ำคัญ :  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to; 1) study the effectiveness of             

the schools, under the Office of the Basic Education Commission, 2) develop and 
check the validity of a multi-level structural equation model for the effectiveness              
of the schools under the Office of the Basic Education Commission, and 3) study the 
factors affecting the effectiveness of the schools, under the Office of the Basic 
Education Commission. The sample groups consisted of 234 schools, with 702 
teachers and 234 administrators. The samples were selected by multi-stage sampling. 
The tools used for data collection were two sets of questionnaires for teachers and 
school administrators. The consistency between the questions and the operating 
definitions of the questionnaires were examined. The content validity values were 
between 0.60 – 1.00 and the reliability of the tools using Cronbach’s alpha 
coefficient was 0.89 and 0.90. The data were analyzed by using Mplus version 8.1 
License  STBML80005818. 

The findings were as follows: 
1. The effectiveness of the schools under the Office of the Basic Education 

Commission was overall, at a high level. When considering each aspect, it was found 
that they were at high levels in all 4 areas. In descending order, they were: desirable 
characteristics of students, community participation, students’ achievements and 
teacher satisfaction. 

2. The results of the development and validation of the multi-level 
structural equation model for the effectiveness of the schools under the Office                   
of the Basic Education Commission with the empirical data revealed that the model 
was consistent with the empirical data based on the statistics used to determine the 
validity of the model. 2 = 1071.17, df = 594, /2 df = 1.81, RMSEA = 0.05, SRMRw = 
0.01, SRMRb = 0.06, CFI = 0.96, TLI = 0.95. 

https://www.statmodel.com/orderonline/account.php?action=new_return_license&license=STBML80005818


ง 
 

3. It was found that at the teachers’ level, the factors affecting the                           
effectiveness of the schools under the Office of the Basic Education Commission            
were work motivation, social support and organizational commitment. These factors 
had a direct influence on the effectiveness of the schools at the statistical 
significance level of 0.01. At the school level, the factors affecting the effectiveness 
were organizational performance, organizational culture, leadership and also 
included organizational climate. These factors had a direct influence on school 
effectiveness at the statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords: Multi-Level Structure Equation Model, Effectiveness of Schools, Office of 

the Basic Education Commission 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนด
เป้าหมายว่า คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นิสิตและนักศึกษา ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ความตอนหนึ่งว่า 
“การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ การสร้างสรรค์ความรู้  ความคิด พร้อมทั้ง
คุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดในตัวบุคคล เพ่ือช่วยให้เขาสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและ
ราบรื่น ทั้งสามารถควรแก่อัตภาพ ท าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่าย ทุกระดับ ควรจะมุ่งท างานเพ่ือ
วัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งอ่ืน” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนต้องให้
ความส าคัญมากกว่าสิ่งอ่ืนใด ดังนั้น การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า คุณภาพการ
จัดการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญประการหนึ่ง ที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา             
ต่าง ๆ ของสังคม ทั้งนี้การที่จะจัดการการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้เรียนต้องมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร บุคคลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาก็คือครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
ให้แก่ผู้เรียน  

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนและผลผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพ
ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้ 
(อ ารุง จันทวานิช, 2547) การพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและ
ความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพนั้นย่อมจะน าไปสู่การบรรลุผลตามมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ...”รวมถึง
มาตรา 81 ที่ก าหนดให้ “ความรู้ คู่คุณธรรม” เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) นอกจากนี้ยังจะช่วยขจัดปัญหาวิกฤตทางการศึกษาต่าง ๆ 
ได้ อาทิ คุณภาพสถานศึกษาที่แตกต่างกัน คุณภาพของผู้เรียนที่มีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ผู้เรียน
ขาดกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถใน          
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การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น              
จึงเป็นความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเสมอภาคทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่รากหญ้าของการจัดการศึกษา โดยลดความแตกต่างของการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให้ได้ (อ ารุง จันวานิช, 2547) 

เป้าหมายสูงสุดของทุกองค์การ คือ ประสิทธิผลองค์การ ดังนั้นองค์การทุกแห่งจึงทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากในการเพ่ิมพูนประสิทธิผลการท างานของพนักงาน โดยการสร้างบรรยากาศ
การท างาน เพ่ิมความผูกพันและด ารงไว้ซึ่งแรงจูงใจภายในเพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ทั้งในเวลาที่
องค์การด าเนินงานตามปกติ หรือในภาวะวิกฤตที่องค์การประสบปัญหา จากเหตุผลนี้เองจึงท าให้เกิด
ความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิผลองค์การ โดยสอดแทรกแนวคิดเชิงบวกในการบริหารจัดการ
องค์การเข้าไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้น าองค์การและผู้บริหารทั่วโลกต่างให้ความเห็นว่ามีปัจจัย
บางอย่างที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมาก (Welch, 2011)               
ความสนใจในเรื่องคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเริ่มมีมากขึ้นในปี 1980 ซึ่งจะเห็นจาก
รายงานของ The Nation at Risk ในปี 1983 ที่ได้วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานของโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะบุคคลในวงการธุรกิจและผู้ก าหนดนโยบายทั่วไปโดยยอมรับ
ว่าเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และอาศัยความรู้
เป็นตัวขับเคลื่อน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนในอเมริกาไม่สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ ประกอบกับประชากรของสังคมอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานการด าเนินชี วิตไปจาก
เดิม เช่น โครงสร้างอายุของประชากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องเน้นผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง                
ซึ่งต่อมา (Cameron & Whetten, 1996) ได้ให้ข้อสังเกตว่าในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาความ           
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การกลายเป็นแนวคิดส าคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การ โดยจะดูได้จากงานเขียนของนักคิดที่ส าคัญจากหนังสือที่มีชื่อเสียงหลายเล่ม เช่น 
Theory Z ของโออูชิ (Ouchi, 1981) In Search of Excellence ของปี เตอร์ และวอเตอร์แมน 
(Peter & Waterman, 1982) และ Out of Crisis ของเดมมิ่ ง (Deming, 1986) ซึ่ งจะเน้นไปที่ 
“คุณภาพ (quality)” “ความเป็นเลิศ (excellence)”“การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous 
improvement)” และการปรับเปลี่ยน (transformation)” ซึ่งก็คือความมีประสิทธิผลขององค์การ 
(organizational effectiveness) นั่นเอง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นดังกล่าวยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิผล ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะเป็นนามธรรมไปสู่การน าเอาคุณภาพไป
ปฏิบัติได้จริงภายในองค์การ ตัวอย่างเกี่ยวกับความสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ไม่เป็นที่พอใจของโรงเรียนได้เป็นพลังผลักดันให้ค้นหาการปฏิบัติและวิธีการ 
ที่ดีที่สุดส าหรับการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่วางแผนไว้ส าหรับเยาวชนในวั ย 
12-17 ปีเน้นหนักเพ่ือให้เป็นเครื่องมือให้กับการเรียนรู้แสดงออกและท าความเข้าใจกับสภาพความ
เป็นไปของชีวิตที่แท้จริง และเป็นการพัฒนาทัศนคติในการคิดค้น นิสัย และสาระอันเกี่ยวกับสังคม
ร่างกายและสติปัญญา (Good, 1959) การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความส าคัญเป็นอย่าง
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ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งในด้านทรัพยากร
บุคคล สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนา
ประเทศทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของไทยเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษากับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศ ได้แก่ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนาม (อ้างอิงจากการประชุม Word Economic Forum 
(WEF) 2012 – 2013) จากรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับนานาชาติ โครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระบบการศึกษาของประเทศไทยในการเตรียมตัว
นักเรียน (อายุ 15 ปี) ที่จบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมที่จะเรียนรู้และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ           
ในอนาคตได้ดีหรือไม่ เพียงใด ผลการประเมินของไทย แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง 
2015 พบว่า ผลการประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผล
การประเมินด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ใน PISA 2015 ทั้ง
สามด้านกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด 
รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านคณิตศาสตร์ 
ลดลงแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับการประเมินผลในโครงการ PISA 2015 พบว่าไทยยังตามหลัง
เวียดนามในทุกด้าน และท าคะแนนได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโออีซีดี โดยการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เวียดนาม
อยู่ในอันดับ 8 จาก 70 ประเทศไทยอันดับ 54 จาก 70 ขณะที่สิงคโปร์เป็นอันดับ 1  

การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) โครงการดังกล่าว
เป็นการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด าเนินการ
มาแล้วตั้งแต่ปี 1995 ส าหรับปี 2011 (พ.ศ. 2554) ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประเมินในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นครั้งแรก โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 52 ประเทศ ส่วนระดับ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ประเทศ จากสถิติคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 
1995-2011 ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งสองวิชาลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
จากผลการประเมินของนักเรียนไทยจากโครงการ PISA 2012 และ TIMSS 2011 สะท้อนว่าประเทศ
ไทยยังต้องยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ก้าวทันนานาชาติ และเร่ง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน หรือ O-NET             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งทุกวิชา วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 49.36 
วิชาสังคม 39.70 วิชาวิทยาศาสตร์ 33.40 คณิตศาสตร์ 26.59 และวิชาภาษาอังกฤษ 24.98 ส่วนวิชา
ที่มีผู้สอบได้ 0 คะแนน มี 4 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งทุกวิชา วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 42.64 วิชา
สังคม 46.24 วิชาวิทยาศาสตร์ 37.63 คณิตศาสตร์ 32.40 และวิชาภาษาอังกฤษ 30.62 ส่วนวิชาที่มี
ผู้สอบได้ 0 คะแนน มี 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปี 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง ทุกวิชา            
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปี 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกวิชา มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การประเมินผลสัมฤทธิ์จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาชี้ให้เห็นได้ว่าการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมยังไม่เป็น              
ที่น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เปิดเผยผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ประจ าปีงบประมาณ 2554 ว่า สมศ. ได้ท าการ
ประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยจากการ
ประเมิน สรุปได้ดังนี้ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7,985 แห่ง ได้รับการรับรอง 
5,690 แห่ง และไม่ได้รับการรับรอง 2,295 แห่ง ซึ่งเหตุผลที่ท าให้สถานศึกษาเหล่านี้ไม่ได้รับรอง
มาตรฐาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน               
คือ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) อยู่ในระดับต่ า (ASTV ผู้จัดการ
ออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2555) จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน
ของการจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้น ดูได้จากความส าเร็จของ
โรงเรียนเป็นตัวบ่งชี้หรือน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษา และตัวการที่เป็นเครื่องตัดสินในขั้น
สุดท้ายว่าการบริหารและโรงเรียนประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่ง การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะผลจากการประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้               
ถึงความส าเร็จหรือความอยู่รอดของโรงเรียน (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวร รณสาร, 2536)                
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถท าได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มุ่งหวังไว้ของ
โรงเรียนและผลที่ได้จากการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง หรือ เพ่ือศึกษาดูความสอดคล้องกันของผลผลิต  
กับเป้าหมายที่ก าหนด (Dejnozka, 1983) ดังเช่นโรงเรียนได้มีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือตรวจสอบติดตามรายงานผลการประเมินเพ่ือน าไปพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2539) 
การประเมินประสิทธิผลโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นประสิทธิผลองค์การ นักวิชาการวัดและการประเมิน 
นักสังคมวิทยาองค์การ ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิผลองค์การ ต่างก็ชี้ว่าการประเมิน
ประสิทธิผล ควรจะใช้หลายเกณฑ์ ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน การประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียน ควรใช้เกณฑ์แบบพหุ  (Multidimensional Criterions) ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียว ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด (Hoy & Miskel, 
2008) ได้ให้ทัศนะว่าถ้ามองประสิทธิผลโรงเรียนตามระบบสังคม (Social - systems) ก็สามารถวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้จาก ความพึงพอใจของครู (Sergiovanni, 2001) ได้เสนอแนวคิดว่า
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรวม (สัมฤทธิ์ กาเพ็ง, 2551) ได้ท าการ
วิจัย ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน การพัฒนาและการตรวจสอบความ
ตรงของตัวแบบ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้
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ตัวชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ประการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน 
ความพึงพอใจของครู และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

การบริหารโรงเรียนจะเกิดประสิทธิผลได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น  จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับครู ระดับโรงเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์และมีนักวิชาการ 
ได้น าเสนอไว้ ดังนี้  ระดับครู ประกอบด้วย แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ                  
การสนับสนุนทางสังคม ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ                 
ภาวะผู้น า สมรรถนะขององค์การ ส าหรับการวิจัยทางการศึกษานั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2532 ส าเริง 
บุญเรืองรัตน์, 2538 อ้างใน บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2542) ได้กล่าวถึงวิธีการในการวิจัยทางการศึกษาสรุป
ได้ว่าการจัดองค์การทางการศึกษา และการแบ่งส่วนการบริหารงานภายในองค์การมีลักษณะเป็น
ล าดับชั้น หน่วยงาน หรือการบริหารระดับสูงย่อมจะต้องมีอิทธิพลต่อหน่วยงานหรือการบริหารงานใน
ระดับรองลงมาตามล าดับชั้น และเมื่อระบบการศึกษามีลักษณะดังกล่าว ธรรมชาติของข้อมูลทาง
การศึกษาจึงมีลักษณะเป็นระดับชั้นด้วย ข้อมูลในระดับที่สูงกว่าย่อมจะต้องมีผลต่อข้อมูลในระดับล่าง
ถัดลงไปเป็นทอด ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจัดกระท าข้อมูลเป็นระดับเดียวนั้นถือว่าได้ละเลย
หรือไม่ได้ค านึงถึงโครงสร้างของระดับข้อมูลท าให้เกิดความผิดพลาดในการสรุปข้อมูลระหว่างระดับ
เนื่องจากความผิดพลาดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย และความคลาดเคลื่อนของ
การท านายก็จะมีค่าความแปรปรวนสูงและไม่คงที่ ซึ่งในกรณีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ระดับ
ลดหลั่นกัน จึงสมควรที่จะใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง            
ต่อลักษณะข้อมูลที่ต่างระดับกันเพ่ือให้ผลการวิจัยมีความแม่นย าและเกิดความคลาดเคลื่อนต่ าที่สุด  
นริศ สวัสดี (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตัวแปรที่ใช้เป็น 2 ระดับลดหลั่น คือ ระดับครู และระดับโรงเรียน ในตัวแปรระดับครู 
พบว่า เจตคติต่อโรงเรียน และภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ตัวแปร
ระดับโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ตัวแปรระดับ
โรงเรียนอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระดับครูที่มีต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบว่า ประสบการณ์ของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ถดถอยของประสบการณ์
ในการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มนตรี รัตนจิตตภิญโญ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา ตัวแปรที่ใช้เป็น 2 ระดับลดหลั่น 
คือ ตัวแปรระดับครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจในการท างานส่งผลทางบวกโดยตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ตัวแปรระดับโรงเรียน พบว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน และการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารส่งผลทางบวกโดยตรงต่อบรรยากาศการท างาน ส่วนวัฒนธรรมโรงเรียนและวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนและภาวะผู้น าของผู้บริหารส่งผลโดยตรงต่อระบบประเมินผลงานและให้รางวัล 
ยังส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งส่งผลโดยอ้อมต่อ
บรรยากาศการท างานอีกด้วย การวิเคราะห์ไขว้ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า บรรยากาศการท างานส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระบบการประเมินผลงานและให้รางวัลนั้นส่งผลทางบวกต่อคะแนน
เฉลี่ยความชันของแรงจูงใจในการท างานที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญและ
นอกจากนี้ยัง พบว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนส่งผลทางบวกต่อคะแนนเฉลี่ยความชันของ
ค่านิยมในการท างานที่มีต่อแรงจูงใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การวิจัยทางการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงลักษณะและธรรมชาติของข้อมูลทางการศึกษาตาม
สภาพการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เมื่อพิจารณาถึงการจัดองค์การ
ทางการศึกษาและข้อมูลทางการศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีลักษณะซับซ้อน หลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537 อ้างใน บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2542) 
โครงสร้างของระบบการศึกษามีการจัดเป็นหน่วยซ้อนกันเป็นล าดับชั้นลดหลั่นสอดแทรก (Hierarchy) 
หรือเป็นแบบหลายระดับ (Multilevel) ทั้งหน่วยงานและระบบการบริหารหน่วยงานหรือองค์การ            
ที่อยู่ในระดับเดียวกันถูกจัดกลุ่มรวมกันเพ่ือเป็นระดับสูงขึ้นหรือเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2538 อ้างใน บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2542) เช่น หน่วยย่อยที่สุดหรือเล็กที่สุดของระบบการศึกษา               
คือ นักเรียนถูกจัดเข้ารับการศึกษารวมกันเป็นห้องเรียน ห้องเรียนหลาย ๆ ห้องเรียนรวมเป็นชั้นเรียน 
ชั้นหลาย ๆ ชั้นเรียนรวมกันเป็นระดับชั้น ระดับชั้นหลาย ๆ ระดับชั้นรวมกันเป็นระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาหลาย ๆ ระดับการศึกษารวมกันเป็นโรงเรียน โรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนรวมกันเป็น
กลุ่มโรงเรียนและเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงระบบโครงสร้างของบุคลากรทาง
การศึกษา เห็นว่ามีการจัดแบ่งระดับชั้นตามลักษณะการบังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับเขตการศึกษา ผู้บริหาร
ระดับจังหวัด ผู้บริหารในโรงเรียน ครูผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และนักเรียนที่รวมกัน
เป็นกลุ่มเพ่ือเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง โดยหน่วยงาน องค์การ หรือบุคลากรทาง
การศึกษาที่จัดแบ่งออกเป็นระดับชั้นต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งหน้าที่และโครงสร้างขององค์การหรือ
หน่วยงาน ดังนั้น ธรรมชาติของข้อมูลทางการศึกษาจึงมีลักษณะจัดเป็นหลายระดับหรือระดับชั้น
ลดหลั่นสอดแทรกโดยปริยาย การวิจัยทางการการศึกษาส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลาย
ระดับชั้นและมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายตัวแปร ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพี ยงระดับ
เดียวจึงไม่สามารถให้ผลสรุปที่ถูกต้อง ดังนั้นตัวแปรต่าง ๆ ทางการศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวกันและ       
ต่างระดับกันจึงมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2535 อ้างใน บุญเรือง               
ศรีเหรัญ, 2542) การวิเคราะห์ข้อมูลจึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูลแบบพหุระดับ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท าการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของตัวแปร 2 ระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล
ที่มีความต่างระดับกัน เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความแม่นย าและเกิดความคลาดเคลื่อนต่ าสุด อันเป็น
สารสนเทศที่ส าคัญต่อโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าผลที่ได้ไป
เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
1.2.1   เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.2  เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.3  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยระดับครู และ
ปัจจัยระดับโรงเรียน โดยสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนพบว่า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ตัวแปรต้น 2 ระดับ 
ประกอบด้วย 

1.3.1  ระดับครู  
   แรงจูงใจในการท างาน  จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย               

ที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Gibson (1973) 
Chrispeels (1992) Rothwell & Kazanas (1992) Burke and Litwin (1992) อรุณ  รั กธรรม 
(2517) บัญชา แสนทวี (2539) ประยงค์ ชูรักษ์ (2548) สิริลักษณ์ สุอังคะ (2549) ธวัช กรุดมณี 
(2550) พัชรพร เทิดธรรมไพศาล (2550) มนตรี รัตนจิตติภิญโญ (2554) ชันญานุช ปิ่นทองค า 
(2555) ปนัดดา เนินนิล (2555) อารีรัตน์ วรรณรัตน์ (2556) วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556) พลอยปภัส 
ธนกิตติ์กรณ์แก้ว (2556) นารีรัตน์ บัตรประโคน (2557) สุนีรัตน์  เอ่ียมประไพ (2557) ศศิรภรณ์ 
วงษาเวียง (2559) 

ความผูกพันต่อองค์การ จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย            
ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Newmann & 
Wehlage (1995) วาสนา ไชยพรรณา (2546) บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550) สุมิตร ขาวประภา (2550) 
สุดารัตน์ จอมค าสิงห์ (2552) ฐิติพัฒน์ สตางค์จันทร์ (2552) พิมพร ไชยตา (2552) โสภิณ ม่วงทอง 
(2553) รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ปนัดดา เนินนิล (2555) บุญเหลือ ทาไทสง (2557) 

การสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย              
ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Purkey & Smit 
(1983) Russell Altealer & Velgen (1987) Burke & Greenglass (1989) Chen (1996) กมลวรรณ 
ชัยวานิชศิริ (2536) บุญเรือน หมั้นทรัพย์ (2538) พิมพ์อร  สดเอ่ียม (2547) ศิราภรณ์  สุขศีลล้ าเลิศ
(2550) วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) สุนีรัตน์  เอี่ยมประไพ (2557) พระครูปริสิทธิ์ สีลคุณ (2558) 

1.3.2  ระดับโรงเรียน  
  บรรยากาศองค์การ จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย                 

ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Pukey & 
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Smith (1983) Burke & Litwin (1992) Scott (2003) Omolade (2007) Reeves (2010) ภารดี 
อนันต์นาวี (2545) ธนวิน ทองแพง (2549) ถาวร เส้งเอียด (2550) นริศ สวัสดี (2550) ธวัช กรุดมณี 
(2550) สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2551) วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) พิมพร ไชยตา (2552) พระมหาสมพร 
สุริโย (2553) โสภิณ ม่วงทอง (2553) มนตรี รัตนจิตตภิญโญ (2554) ปาริชาติ โน้ตสุภา (2555) 
บุศรา ภาคสุวรรณ (2556) อารีรัตน์ วรรณรัตน์ (2556) เอกรักษ์ สารปรัง (2556) บุญเหลือ ทาไทสง
(2557) 

วัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาและสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย           
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Gibson (1973) 
Sathe (1985) Cameron & Ettington (1988) Daft (1992) Bothwell & Kazanas (1992) Burke 
& Litwin (1992) Andersion (2000) Robin (2001) ธนวิน  ทองแพง (2549) ธวัช กรุดมณี (2550) 
ประพจน์ แย้มทิม (2550) พัชรพร เทิดธรรมไพศาล (2550) ศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์ (2552) ญานิศา  
บุญจิตร์ (2552) โสภิณ ม่วงทอง (2553) สุวะนิต สุระสังข์ (2554) บุศรา ภาคสุวรรณ (2556)               
อารีรัตน์ วรรณรัตน์ (2556) วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556) บุญเหลือ ทาไทสง (2557) สิรินารถ แววสง่า 
(2557) สุนีรัตน์ เอ่ียมประไพ (2557)  

  ภาวะผู้น า จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Pukey & Smith (1983) Burke & Litwin 
(1992) Scott (2003) Reeves (2010) ประยงค์ ชูรักษ์  (2548) อ าภา ปิยาภรณ์ (2549) ปิลัญ             
ปฏิพิมพ์พาคม (2550) ชยาธิศ กัญหา (2550) บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550) พัชรพร เทิดธรรมไพศาล 
(2550) จิระวุฒิ  ศรีสร้อย (2551) อัลสุริยา กรรณสูตร (2552) พิมพร ไชยตา (2552) งามตา                
ธานีวรรณ (2553) รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554) ปนัดดา เนินนิล (2555) อารีรัตน์ วรรณรัต (2556) 
เอกรักษ์ สารปรัง (2556) สิรินารถ แววสง่า (2557) 

  สมรรถนะองค์การ จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัย            
ที่ เกี่ยวกับสมรรถนะองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล ตามแนวคิดของ  Scott (2003) 
Omolade (2007) Cooper (2010) Reeves (2010) พัฒนะ สีหานู  (2553) ปาริชาติ  โน้ตสุภา 
(2555) ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557)  
ตัวแปรตาม  

ประสิทธิผลของโรงเรียน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้
แนวคิดเก่ียวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (2005) จันทรานี สงวนนาม 
(2533) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2549) นริศ สวัสดี (2550) สัมฤทธิ์ กาเพ็ง 
(2551) โสภิณ ม่วงทอง (2553) พัฒนะ สีหานู (2553) ปาริชาติ โน้ตสุภา (2555) สิรินาถ แววสง่า 
(2557) จ าเนียร แจ่มอ าพร (2557) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่  12 (2560-2564) 
มาตรฐานการศึกษา ฉบับที่ 12 (2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ (2551)  

2) ความพึงพอใจของครู ตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (2001) Hoy & Miskel (2005) 
Hoy & Miskel (2008) ภารดี อนันต์นาวี (2545) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2548) สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ 
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(2549) สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2550) โสภิณ ม่วงทอง (2553) พัฒนะ สีหานู (2553) ปาริชาติ โน้ตสุภา 
(2555) พัฒนะ สีหานู (2553) พันธโรจน์ กมลโรจน์สิริ (2557) 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวคิดของ Moseley (2000) Giffin (2000) Sergiovanni 
(2001) Barnhart (2001) วิโรจน์ จันทสิงห์ (2542) เกษม วัฒนชัย (2545) วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) 
ธวัช กรุดมณี (2550) ฤทัยรัตน์ ดอกค า (2553) ปาริชาติ โน้ตสุภา (2555) พระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (2545) และฉบับที่ 3 (2553) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฉบับที่ 12 (2560-2564) มาตรฐานการศึกษา ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามแนวคิดของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) นริศ 
สวัสดี  (2550) สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2551) โสภิณ ม่วงทอง (2553) ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (2545) และ ฉบับที่ 3 (2553) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 12 
(2560-2564) มาตรฐานการศึกษา ฉบับที่ 12 (2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 

1.3.3  การวิเคราะห์พหุระดับ เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร
ท านายที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรตามท านายมีโครงสร้างเป็นระดับลดหลั่น (hierarchical) 
อย่างน้อยสองระดับ ตัวแปรระดับเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับผลร่วมกัน              
จากตัวแปรระดับอ่ืน ๆ ซึ่งตัวแปรที่อยู่สูงกว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อตัวแปร          
ที่อยู่ระดับต่ ากว่า ในการส่งผลอาจส่งต่อกันเป็นทอด ๆ สู่ตัวแปรระดับหน่วยย่อยลงไปอีก (ศิริชัย              
กาญจนวาสี, 2554) การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษามุ่งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จัดอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นการละเลย
โครงสร้างระดับข้อมูล เนื่องจากตัวแปรอยู่ ในระดับข้อมูลที่ต่างกันจะท าให้การประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของการท านาย มีความคลาดเคลื่อนสูงและไม่คงที่ (ราชันย์ บุญธิมา, 2542) 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจการวิเคราะห์อิทธิพลพหุระดับ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่โปรแกรม 
Mplus 8.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุสองระดับได้พร้อมกัน โดยการวิเคราะห์จะใช้กลุ่ม
ข้อมูลและตัวแปรชุดเดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโรงเรียนใช้ค่าเฉลี่ย (Intercept) ในระดับครู
มาเป็นตัวแปรตาม โปรแกรมยังสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดได้             
มีดัชนีที่ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่              
ข้อดีในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุพหุระดับที่โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลชุดเดียวกัน                
แต่สามารถมองเห็นได้ในระดับครู (within level) และระดับโรงเรียน (between level) โปรแกรม
จะเตรียมเมทริกซ์ทั้งสองให้โดยอัตโนมัติ เป็นการวิเคราะห์โมเดลสองระดับที่อ้างถึงระหว่างกลุ่ม 
(between group) และภายในกลุ่ม (within group) ได้พร้อมกัน 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังภาพที่ 1.1 
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ระดับโรงเรียน  
ระดับครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิด โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความจงรักภกัดี 

ความทุ่มเทใน 
การท างาน 

ความศรัทธา 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 

การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพึงพอใจของครู 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ความก้าวหนา้ การยอมรับนบัถือ ลักษณะของงาน ความส าเร็จของงาน 

แรงจูงใจใน
กำรท ำงำน 

กำรสนับสนุน
ทำงสังคม 

 

ควำมผูกพัน
ต่อองค์กำร 

การสนับสนุน 
ทางอารมณ์ 

การสนับสนุนทางด้าน
การเงินและสิ่งของ 

การได้รับค าแนะน า 
ปรึกษาหารือ 

การให้ข้อมูลขา่วสาร 

    

ภำวะผู้น ำ 

บรรยำกำศ
องค์กำร 

สมรรถนะ
องค์กำร วัฒนธรรม

องค์กำร 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรง
บันดาลใจ 

การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 

การกระตุ้นทาง
ปัญญา 

ความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ 

 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหาร 

การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ 

บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 

บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 

บรรยากาศแบบ
มนุษยสัมพันธ ์

ความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียน 

การมอบอ านาจ 

ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียน 

ความเอื้ออาทร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพึงพอใจของครู 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
  1.4.1 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความตรงและสอดคล้องข้อมูลเชิงประจักษ์ 
       1.4.2 ตัวแปรปัจจัยระดับครูที่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ แรงจูงใจ             
ในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรปัจจัยระดับโรงเรียน ที่น่าจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และ
สมรรถนะองค์การ 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาของภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2,458 โรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 2,458 คน ครู 87,089 คน (ข้อมูลรายชื่อโรงเรียน ปี 2558) ที่มา: 
กลุ่มงานสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา          
ของภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 278 โรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน              
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 834 คน และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 278 คน 
โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) 

1.5.2  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย   
 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 ตัวแปรระดับครู  ได้แก่  แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ การ

สนับสนุนทางสังคม     
 ตัวแปรระดับโรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า 

สมรรถนะองค์การ   
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1  โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาของภาครัฐ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.6.2  ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารโรงเรียน 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
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1.6.3  ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ             
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนมัธยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

1.6.4  ปัจจัยระดับครู หมายถึง คุณลักษณะในส่วนของบุคคลของครู ที่ เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่  แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนทาง
สังคม 

1.6.5  แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง เจตคติ ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ซึ่งเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญา
ให้กับงาน ท างานอย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจเมื่องานส าเร็จ ได้ผลตอบแทนที่เป็นวัตถุหรือ
ทางด้านจิตใจก็ได้ ประกอบด้วย 
       1)  ความก้าวหน้า หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม             
มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อ และได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท างาน 
       2)  การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยกย่อง ชมเชย การแสดงความ
ยินดี ความไว้วางใจ และให้ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือยอมรับในความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
       3)  ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้อยากท างาน เป็นงานที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ 
       4)  ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่ครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลส าเร็จ ทั้งงานประจ าและงานพิเศษ เป็นที่น่าพอใจของตนเองและเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

1.6.6  ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีพฤติกรรมแสดงออกต่อ
องค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเต็มใจท างานเพ่ือองค์การ ประกอบด้วย 
        1)  การทุ่มเทในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกเต็มที่ของครูที่จะทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียน ยอมเสียสละเวลา ก าลังกายและทรัพย์สิน
ของตนเองเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 
             2)  ความจงรักภักดี  หมายถึง ระดับความรู้สึกของครูที่ มีต่อโรงเรียน                 
ครูความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความผูกพันต่อโรงเรียนที่ตนท างานอยู่ ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก
ในโรงเรียน และต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนตลอดไป โดยไม่คิดที่จะย้าย             
ไปหน่วยงานอื่น 
        3)  ความศรัทธา หมายถึง ความรู้สึกม่ันใจในโรงเรียนที่ตนเองท างาน พร้อมทั้ง
ยอมรับและเห็นด้วยกับค่านิยม และเป้าหมายของโรงเรียน 
 1.6.7  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่ครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เป็นที่ยึด
เหนี่ยวระหว่างบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางอารมณ์และสิ่งของอ่ืน  ๆ 
ประกอบด้วย 
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   1)  การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง การที่ครูได้รับความรัก ความ
ห่วงใย การดูแล เอาใจใส่ ยอมรับและเห็นคุณค่าและให้ความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
   2)  การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้การ
ช่วยเหลือในการท างาน อ านวยความสะดวก ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของครูในโรงเรียน 
   3)  การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ  หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนได้                 
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของครูในโรงเรียน 
   4)  การให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสาร            
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของครูในโรงเรียนให้ส าเร็จ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองในการท างานให้ดีขึ้น 
 1.6.8  ปัจจัยระดับโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นแบบเฉพาะที่อยู่ใน
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน  ได้แก่ บรรยากาศองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะผู้น า สมรรถนะขององค์การ   

1.6.9  บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานร่วมกันโดยรวมในโรงเรียนอันเป็น
ลักษณะที่แสดงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู เพ่ือนร่วมงานในการ
สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
             1)  บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมีความสามารถท าให้
โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มีความเป็นระเบียบ ครูมีความเชื่อในความสามารถของ
นักเรียนของตนเองว่าสามารถประสบผลส าเร็จได้ 

           2)  บรรยากาศแบบใช้อ านาจ หมายถึง โครงสร้างการบริหาร ขอบข่ายและหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การกระจายงานและการแบ่งงานกันปฏิบัติ 
ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของครู 
               3)  บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างานด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร ความสามัคคี 
และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  
 1.6.10  วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อร่วมกันของโรงเรียน ซึ่งก าหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งเรื่องการปรับตัวขององค์การต่อสภาพแวดล้อมและกระบวนการ
ท างานของโรงเรียนที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย         
                 1)  ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจ
และชี้แจงให้ครูในโรงเรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและความส าคัญในเป้าหมายของโรงเรียนโดยครูมีส่วน
ร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

            2)  การมอบอ านาจ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบอ านาจ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจให้ครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นักเรียน การดูแลนักเรียน 
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            3)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะ
กระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าในตัวเอง มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผลงาน                 
ร่วมภาคภูมิใจในผลที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน 

            4)  ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่                  
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน และสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

1.6.11  ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อ
บุคคล กลุ่มบุคคล กระตุ้นหรือโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามแนวคิดของตนหรือ
แนวคิดร่วมกันอันน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย  

             1)  การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหาวิธีการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กระตุ้นให้วิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ส่งเสริมให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 2)  การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนค านึงศักยภาพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มอบหมายงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของครแูต่ละคนอย่างจริงใจ 

            3)  การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดที่ท า
ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เห็นความส าคัญของงาน โน้มน้าวจิตใจให้ครูเกิดทัศนคติ
เชิงบวกและให้ก าลังใจในการท างาน 
             4)  การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออกท าให้
ครูเกิดความรู้สึก เลื่อมใส ศรัทธา ในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม              
เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงานให้ บรรลุผล
ส าเร็จ 
 1.6.12  สมรรถนะองค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการด าเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย 

 1)  ความรู้ความสามารถของบุคลากร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครู          
ได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถ มีทักษะความรู้ทางวิชาการ ได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
                2)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ หมายถึง การก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ส าคัญเริ่มจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และมีแผนที่จะท าให้บรรลุจุดหมาย การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ มีการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ 
และการน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 3)  การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม หมายถึง การวางกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมคนเพ่ือให้สามารถท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ มีการแบ่งขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่ของงาน     
มีการร่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจ 
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            4)  การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง การจัดหา ส่งเสริมหรือสนับสนุน               
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ และการระดมทรัพยากรร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง  
                5)  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร  หมายถึง            
การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และท าหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การน าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งการ
เผยแพร่และน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 
 1.6.13  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับผลส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

           1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)           
ปีการศึกษา 2559 จาก เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 

          2)  การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

          3)  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรู้สึกมีความสุขกับการท างานใน
โรงเรียน โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานส่งผลให้ครูท าให้
งานส าเร็จ 

 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ เกิดขึ้น            
กับนักเรียนตามการรับรู้ของครู 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 
 1.6.14  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  หมายถึง โมเดลที่แสดงรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรตั้ง 2 ระดับ คือ ระดับจุลภาค (micro level) และระดับมหภาค (macro 
level) แล้วน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน 
   
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจะเป็นผลงานวิชาการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อการบริหาร พัฒนา จัดการกับองค์การต่างๆโดยก่อให้ เกิดประโยชน์ เชิงวิชาการ              
ซึ่งนักวิชาการ และผู้ที่มีความสนใจสามารถน าไปใช้ศึกษาเป็นกรอบแนวคิด และผู้บริหารองค์การ    
ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้ 

1.7.1  ประโยชน์เชิงวิชาการ ด้านประโยชน์ในเชิงวิชาการจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการ
วิชาการโดยจะเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ เนื่องจาก
จะได้รับทราบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน รวมทั้งยังได้กรอบแนวคิดรูปแบบความสัมพันธ์                  
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เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิผลใน               
การด าเนินการของโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจ
ท าการศึกษาในประเด็นการวิจัยดังกล่าว  
 1.7.2  ประโยชน์เชิงปฏิบัติ ด้านประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้ข้อมูลในการจัดท าแนวทางใน
การส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารงานให้
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เป็นการเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพ
ให้แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาส่งเสริมแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด 
และสามารถท่ีจะน าเงื่อนไขปัจจัยไปจัดฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครู สร้างความเข้าใจเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 
  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร หลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังนี้ 

2.1  หลักการและแนวคิดทฤษฎี  
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2.1.1.1  ความส าคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   2.1.1.2  ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1.2.1  ประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.1.2.2  ความเป็นมาของการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน 
2.1.2.3  การวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน  
2.1.2.4  การประเมินประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.1.2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล  

 2.1.3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1.3.1  ปัจจัยระดับครู 
2.1.3.2  ปัจจัยระดับโรงเรียน 

2.2  แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
2.2.1  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบพหุระดับ 
2.2.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
2.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 

 
2.1  หลักการและแนวคิดทฤษฎี  

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2.1.1.1  ความส าคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางการจัด

การศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไป
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญหา 
พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่ง
พัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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การจัดการศึกษาในระดับมัธยมเป็นการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องจากระดับประถมจึง
ถือได้ว่ามีความส าคัญมาก เป็นช่วงที่ผู้เรียนต้องการที่จะส ารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้
ผู้เรียนอยู่ในวัยที่มีลักษณะอ่อนไหวทางด้านจิตใจ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติและค่านิยม
ได้มาก และยังเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับนี้จึงต้องมี
การวางแผนอย่างรัดกุม มีหลักการที่แน่นอนเพ่ือปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษานับว่าเป็นการ              
จัดการศึกษาระดับสุดท้ายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมถ้าพิจาณาความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แล้ว (อมรา เล็กเริงสินธุ์, 2540) ได้ก าหนดความส าคัญของการศึกษาระดับมัธยมออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ 

1) ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต การศึกษาในระดับนี้จึงมีส่วนในการสร้างคุณลักษณะที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างดี เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรักษาสุขภาพของตน และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นการศึกษาระดับนี้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาวัยรุ่นให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
คุณภาพ 

2) ความส าคัญต่อสังคม การศึกษามีหน้าที่ในการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีการ ความเชื่อและแนวทางการประพฤติการปฏิบัติให้แก่เยาวชนของชาติ  ยิ่งสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้นเพียงใด บทบาทในการจัดเตรียมเยาวชนให้ แก่สังคมก็เป็นภาระหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาขึ้นเท่านั้น การศึกษาระดับประถมเป็นเพียงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิต
ยังไม่เพียงพอส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณภาพของสังคมที่สลับซับซ้อน การศึกษาระดับมัธยมจึงมี
ความจ าเป็นและมีความส าคัญ โดยเฉพาะในสังคมท่ีสลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบัน 

3) ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์อัน
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถ
ตอบสนองและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้หลายประการ เช่น การส่งเสริมความสามารถ
เชิงเศรษฐกิจ ให้มีความสามารถในการคิด รู้จักต่อรองอย่างถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือไม่ให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายจ้าง 

4) ความส าคัญต่อการเมืองการปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษามีความส าคัญต่อความ
มั่นคงทางสังคมและการเมือง ด้วยเหตุที่ ว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นสถาบันทางการศึกษาที่
วางรากฐานทางความคิดและความประพฤติของวัยรุ่น ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกในสิทธิหน้าที่
พลเมือง สร้างความมีวัฒนธรรมและศีลธรรมให้สมกับเป็นพลเมืองดีของชาติ เพ่ือผู้เรียนจะได้เป็ น
ประชาชนที่มีบทบาททางการเมืองอย่างเต็มที่และถูกต้องในอนาคตจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล สังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น 
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   2.1.1.2  ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 การศึกษาไทยในปัจจุบันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี หรือระบบ 6-3-3 เรียกว่า 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” นอกจากนี้ระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่ง
จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี ก่อนระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็น
สามระดับ การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 – 6 ปี 
การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสอง
ระดับ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบ่งเป็นสองประเภท 1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป  ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
เป็นระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ มีผู้ให้ความหมายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไว้ ดังนี้ 

การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
                     Good (1959) กล่าวไว้ในพจนานุกรมการศึกษา ให้ความหมายของการมัธยมศึกษา
ไว้ว่า “การมัธยมศึกษา คือ การศึกษาที่วางแผนไว้ส าหรับเยาวชนในวัย 12-17 ปีเน้นหนักเพ่ือให้เป็น
เครื่องมือให้กับการเรียนรู้แสดงออกและท าความเข้าใจกับสภาพความเป็นไปของชีวิตที่แท้จริง  และ
เป็นการพัฒนาทัศนคติในการคิดค้น นิสัย และสาระอันเกี่ยวกับสังคมร่างกายและสติปัญญา” 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของมัธยมศึกษาไว้ ดังนี้ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ข้อ 8 และข้อ 12 ได้กล่าวถึงมัธยมศึกษาไว้ตามล าดับ

ดังนี้ คือ 
มัธยมศึกษา ได้แก่ การศึกษาที่อาศัยประถมศึกษาเป็นพ้ืนฐานมุ่งหมายจะส ารวจและส่งเสริม

ความสนใจและความถนัดตามธรรมชาติของเด็กเพ่ือให้ได้มีความรู้และทักษะอันเพียงพอแก่การ
ประกอบอาชีพ หรือให้มีพ้ืนฐานความรู้อันจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต หรือเพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้น 

มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาระดับที่พึงค านึงถึงเอกัตภาพ จึงจัดเป็นสายสามัญ เพ่ือให้มีพ้ืน
ความรู้ทั่วไปบ้าง และสายอาชีพ เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพบ้าง อาจจัดสอน
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายรวมในโรงเรียนเดียวกันหรือแยกกันก็
ได้ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2520 ข้อ 32 กล่าวว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็น
การศึกษาหลังระดับประถมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัยความ
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ต้องการ ความสนใจ และความถนัด เพ่ือให้แต่ละบุคคลเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม การศึกษาระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ใช้เวลาเรียนประมาณตอนละ 3 ปี ในตอนต้นพึงให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาการและ
วิชาชีพตามความถนัดและความสนใจอย่างกว้างขวาง ในมัธยมศึกษาตอนปลายพึงให้ผู้เรียนได้เน้น
การเรียนกลุ่มวิชาที่ผู้ เรียนจะยึดเป็นอาชีพต่อไปนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีอายุ
โดยประมาณ 12-14 ปี และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีอายุโดยประมาณตั้งแต่ 15-17 ปี ซึ่งเป็นเด็ก
ระดับวัยรุ่นทั้ง 2 ตอน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2535 ได้กล่าวถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสรุปได้ว่า
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
คุณธรรม ความรู้ความสามารถและทักษะต่อจากระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก่วัย 

2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือให้เพียงพอแก่
การประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัดทั้งอาชีพอิสระและรับจ้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการงานและอาชีพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข 

หลักการและจุดหมายของมัธยมศึกษา ในหลักสูตร 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  โดยมีจุดหมาย มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา                 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์กรความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

นอกจากนั้นยังได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน               
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์
สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่ เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการท างาน (7) รักความเป็นไทย 
และ (8) มีจิตสาธารณะ 

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่
ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อน



 22 

พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรต้องสอน
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก                
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบ เพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
สะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ 

หน้าที่ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
         โรงเรียนมัธยมศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1) หน้าที่ในการให้การศึกษาทั่วไป เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานให้เพียงพอแก่การที่จะ

เป็นพลเมืองดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          2) หน้าที่ในการให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เพราะคนเราจะออกไปด ารงชีพอยู่อย่าง             

มีความสุขในสังคม จ าเป็นต้องมีงานอาชีพเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะไม่ลึกซ้ึงก็ขอให้เป็นพ้ืนฐานในด้านการ
ประกอบอาชีพ และในด้านช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

          3) หน้าที่ในด้านการแนะแนว ช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด และ
ถูกต้อง เหมาะสมในด้านการเรียน และในด้านการวางแนวชีวิตในอนาคตของเขา ทั้งในด้านการเรียน
ต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถน าตนเองได้อย่าง
ฉลาดอีกด้วย 

          4) หน้าที่ในการให้เด็กได้ส ารวจตนเอง ในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
และความต้องการของตนเอง 
 

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.2.1  ประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน 
ค าว่า “ประสิทธิผล” (Effectiveness) มีความส าคัญในการบริหารจัดการองค์การ

ต่างๆ และเป็นกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องมุ่งเน้นการบิรหารเพ่ือมุ่ง
ประสิทธิผลขององค์การเป็นส าคัญ ซึ่งมีนักการศึกษาให้ความหมาย ไว้หลากหลายดังนี้ 

รอบบิน (Robbins. 1996) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับที่ องค์การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

Fiedler (1967) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลสามารถท าตามที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สเตียร์ (Steers, 1985) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผลของ
องค์การมีความหมาย 2 นัย คือ 1) เป็นความสามารถขององค์การที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 2) เป็นความสามารถขององค์การที่จะด ารงอยู่ได้ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

มาร์ติน และเคทเนอร์ (Martin & Kettner, 1996) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นผลที่
เกิดจากการปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่ให้ผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ภรณี กีร์ติบุตร (2529) ได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการในสาขาต่าง  ๆ เช่น            
นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า เป็นเหมือนกับผลก าไรที่เกิดขึ้น ส่วน
นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลในแง่ของผลผลิตใหม่ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จ 
ผลส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น  

สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2551) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ (2557) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
กระท าขององค์การหรือคณะบุคคลท าให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่ได้ก าหนดไว้ 

ดังนั้น พอสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

องค์การจะประสบความส าเร็จ สามารถด ารงอยู่ เป็นที่ ยอมรับเพียงใดนั้น          
ปัจจัยส าคัญ คือ องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ดังนั้น 
ประสิทธิผลขององค์การจะเป็นตัวตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหารองค์การประสบความส าเร็จ 
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ องค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคงเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิผลขององค์การ ได้มีทฤษฎีเกิดขึ้นหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสิทธิผลให้เกิดขึ้น
ในองค์การ (Zammuto, 1982) จากอดีตถึงปัจจุบันประสิทธิผลขององค์การได้รับการพัฒนาเติมเต็ม
แนวคิดอยู่อย่างต่อเนื่องมีผลท าให้เกิดความหลากหลายในแนวคิด 
   ในสภาพความเป็นจริงโรงเรียนเป็นองค์การประเภทหนึ่ง ดังนั้น “ประสิทธิผลของ
โรงเรียน” จึงมีความหมายเดียวกับ “ประสิทธิผลขององค์การ” ซึ่งองค์ความรู้เรื่องประสิทธิผลของ
องค์การเกิดจากการศึกษาและวิเคราะห์วินิจฉัยองค์การอย่างลึกซึ้ง ท าให้เกิดนิยามและการตีความ
หลากหลาย นักวิชาการได้ให้ความหมายประสิทธิผลขององค์การไว้แตกต่างกันตามลักษณะองค์การ 
และมุมมองของนักวิชาการ จากการศึกษาของผู้วิจัยน านิยามของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ
ดังนี้ 
   Gaertner & Ramnarayan (1983) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การเป็นผลมาจาก
การด าเนินงานหรือผลที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์การที่บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
   Reid et al. (1988) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนผู้มี
ประสบการณ์ และผู้บริหารโรงเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง ศักยภาพและความสามารถของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   Armstrong et al. (1989) กล่าวว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง หมายถึง โรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบ  
   Kanjanawasee (1989) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นความสามารถของ
โรงเรียนในการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ท าให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
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   Downson (1996) Hall (1996) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นผลการ
ด าเนินการของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ  ทั้งนี้ความส าเร็จครอบคลุมถึงความซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยต้องพิจารณาถึงเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเงื่อนไข
ของผู้ปฏิบัติงาน 
   Vappu (1998) Lock & Crawford (2000) Robbins (1996) กล่าวว่า ประสิทธิผล
ขององค์การ หมายถึง ระดับท่ีองค์การด าเนินการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   Hoy & Miskel (2001) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียน
สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาได้ 
   วิโรจน์  สารรัตนนะ (2548) กล่าวว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผล หรือความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นค ายากที่จะนิยามได้อย่างชัดเจนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง หากมองใน
ทัศนะของผู้ปกครอง โรงเรียนที่มีประสิทธิผลก็อาจให้ความส าคัญในเรื่อง ความสุขของเด็ก คะแนน
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปฏิบัติตนของเด็ก ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
โรงเรียน การเอาใจใส่ต่อเด็กของครู ความน่าเชื่อถือของโรงเรียน หรือความร่วมมือของผู้ปกครองกับ
ชุมชน เป็นต้น ในทัศนะของครูก็อาจมองในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็ก สภาพชุมชน การดูแลเอาใจ
ใส่ต่อเด็ก ความผูกพันกับภารกิจ การให้การสนับสนุนของผู้บริหาร การพัฒนาและความเชื่อมั่นใน
องค์การ เป็นต้น หรือในทัศนะของผู้บริหารอาจมองว่า โรงเรียนเป็นที่นิยมกันหรือไม่ โรงเรียนเราเป็น
อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เด็กมาเรียนโรงเรียนนี้กันหรือไม่ เรามีคณะครูที่ดีหรือไม่ คณะ
ครูมีความพึงพอใจอย่างไร หรือผู้ปกครองบ่นต าหนิหรือไม่ เป็นต้น 

ดังนั้น พอสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
   2.1.2.2  ความเป็นมาของการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 
   โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคม การศึกษาประสิทธิผลในระยะแรกจะพูดถึง
ประสิทธิผลองค์การในระบบธุรกิจก่อน แล้วต่อมาจึงมีการประยุกต์เข้ามากับการศึกษาประสิทธิผลใน
โรงเรียน การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเพ่ิงได้รับความสนใจอย่างจริงจัง และมีการศึกษาวิจัย
กันอย่างกว้างขวางเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แพร่ขยาย
แนวคิดนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น ในสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศ            
อ่ืน ๆ รวมทั้งประเทศไทย กล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นได้รับการ
สนใจจากประเทศต่าง ๆ อย่างมากในปัจจุบัน 
   ในอดีตนั้นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมักจะถูกมองว่าการ
บริหารโรงเรียนไม่ได้ก่อให้เกิดความงอกเงยขึ้นแก่นักเรียน ท าให้ผู้ปกครองไม่มีความหวังอะไร          
ต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงถูกละเลยและไม่ได้รับการพัฒนาในที่สุดสาเหตุที่ส าคัญยิ่งคือรายงานของบลูม            
ที่ตีพิมพ์ในปี 1964 ชื่อ Benjamin Bloom’s Stability and Change in Human Characteristics  
และงานวิจัยของโคลแมน ที่มีชื่อว่า James Coleman’s Equality of Educational opportunity 
(Coleman, 1966; Teddlie & Reynolds, 2002) ซึ่ง เซอร์จิโอวานิ (Sergiovanni, 1991) อธิบาย
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ว่า งานวิจัยของโคลแมน เสนอว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความยากจน และการที่โรงเรียน มี
การแบ่งระดับกัน เป็นกุญแจส าคัญของตัวบ่งชี้ที่จะตัดสินถึงผลการเรียนของนักเรียน ที่ท าให้มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางสังคม และเห็นว่าเชื้อชาติ หรือศาสนา สิ่งเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เป็นปัจจัยทางสังคม และเห็นว่าเชื้อชาติ หรือศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมจากทาง
บ้านของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้นทางสังคม รายได้ของผู้ปกครอง การมีหนังสือจ านวนมากความ
ต้องการประสบความส าเร็จ และตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านมีความส าคัญต่อ
ผลการเรียนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการต่าง ๆ ในการ
อ านวยการของโรงเรียน เงินเดือนครู หรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาแบบคลาสิคที่  บลูม (Sergiovanni, 1991 Cited in Bloom, 1976) ที่ เสนอว่าในการ
พัฒนาการศึกษาที่ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้ผลนั้น สิ่งที่เป็นแรงผลักดันมาจากพ้ืนฐานภายนอก
ระบบโรงเรียนมากกว่าปัจจัยที่มาจากโรงเรียน นักการบริหารการศึกษา และครูมากมายต่างก็เชื่อ ใน
รายงานดังกล่าวที่ได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าโรงเรียนไม่มีความส าคัญ 
และยอมรับว่าปัจจัยทางบ้านหรือความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนเดิม เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก ที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคน มากกว่าการที่โรงเรียนกระท าการ จนครูและ
ผู้บริหารบางคนถึงกับโทษว่าการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ านั้น เกิดจากสภาพที่บ้านของนักเรียนนั่นเอง 
จึงท าให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน และการให้ความส าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนลดลงอย่างมากใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 
 ต่อมาเมื่อสังคมเข้าสู่ยุคการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด มุมมองเกี่ยวกับโรงเรียนก็เปลี่ยนไป 
ได้มีการศึกษาที่ขยายกว้างออกไป ในลักษณะของความเป็นสากลของโรงเรียนที่ต้องแข่งขันกัน
ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารและครู ตลอดจนชุมชนจะต้องมีการพัฒนาโรงเรียนที่สามารถก่อให้เกิดการ
พัฒนาขึ้นกับนักเรียนในทุกด้าน เป็นลักษณะการเพ่ิมมูลค่า (Add Value) และภารกิจของนโยบาย
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปแบบทั่วไปในระบบเปิด โดยจะต้องบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลเป็น
ส าคัญ (Teddkue & Reynolds, 2000) ตั้งแต่นั้นมา ปรากฎว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้ เห็นอย่าง
ปราศจากข้อสงสัยว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนก็มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการ
บริหารจัดการโดยโรงเรียน 
 ในปี ค.ศ. 1980 ภาพของโรงเรียนก็ได้แปรเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
โรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้เกิดขึ้น ความเชื่อที่ว่าโรงเรียนท าเกิดผลของความ
แตกต่างในตัวนักเรียนกลับมาได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการยอมรับโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็น
ตัวน ามาซึ่งคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และสิ่งที่ส าคัญของคุณภาพโรงเรียน คือภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพโรงเรียน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ครู และคณะท างานต่าง ๆ ให้ท างานอย่างเต็มที่ และเกิดผลดีต่อโรงเรียน ในประเด็นนี้ได้มีงานวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียนเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความคิดนี้จ านวนเป็น
ร้อยชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ อัสติ น และคนอ่ืน ๆ (Austinn et al, 1978 Cited in 
Sergiovanni, 1991) ที่ท าการทดลองเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจ านวน 18 
โรงเรียน กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าจ านวน 12 โรงเรียน ที่เลือกมาจากโรงเรียนในรัฐเมรีแลนด์ 
พบว่า มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ ากว่า เกิดจากผลการบริหารโรงเรี ยน
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ของผู้บริหารโรงเรียน กล่าวคือ ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง สามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมกับครูโดยตรง และมีความถ่ีของการเอาใจใส่ในงานวิชาการสูง มีความคาดหวังกับผลส าเร็จ
ของโรงเรียนสูง และเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียนมากกว่ าโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ าอย่างชัดเจน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความกระจ่างในความเชื่อดังกล่าว อีกทั้งงานวิจัยชิ้น
อ่ืน ๆ ก็ปรากฏในท านองนี้ด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาเห็นพ้องกันว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการที่จะท าให้คณะครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ นักเรียน และ
บริบทของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของโรงเรียนผู้บริหารจึงเป็นผู้น าของ
ผู้น า (Principal is the leader of leaders)  
 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีการศึกษาถึงคุณลักษณะของโรงเรียนที่ มี
ประสิทธิผล โดยการวัดที่ผลผลิตของนักเรียน (Student Outcomes) จากผลคะแนนสอบของ
นักเรียน เช่น งานวิจัยที่เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1991) รวบรวมไว้ได้แก่ งานวิจัยของ เอ็ดมอน 
(Edmon, 1979) บรุคโอเวอร์ และคนอ่ืน ๆ (Brookover et al, 1978) งานวิจัยเหล่านี้ศึกษาจาก
นักเรียนที่อยู่โรงเรียนประถมในเขตเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่นักเรียนยากจน และที่มีชนเผ่า            
ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผล นับว่ามีความหลากหลาย การตัดสินว่า
โรงเรียนใดมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ใช้ผลจากศักยภาพของนักเรียน (Pupil performance) ที่มาจาก
คะแนนสอบมาตรฐานในทักษะการอ่าน และคณิตศาสตร์ 
 ประเด็นของประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การนั้น เป็นความคิดหลักของการศึกษา
องค์การตามทฤษฎีของระบบเปิดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบันประสิทธิผลขององค์การ
กลายมาเป็นสิ่งที่ส าคัญของการศึกษาทฤษฎีองค์การ นักวิชาการ เช่น คาเมรอนและเวทเทน 
(Carmeron & Whetten, 1996 Cited in Hoy & Miskel, 2001) ได้เขียนไว้ในรายงานที่สรุปได้ว่า
ระบบการศึกษาเปลี่ยนจากประสิทธิผลไปสู่คุณภาพ (Effectiveness to Quality) กล่าวคือ ถ้าหากรู้
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ท าให้องค์การไปสู่ประสิทธิผลแล้วก็จะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในที่สุด ในส่วนของประสิทธิผลโรงเรียนนั้นจะเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
บริหารโดยไม่จ าเป็นต้องวัดผลผลิตระยะยาว (Outcomes) และการประเมินเกี่ยวกับความพอใจใน
การปฏิบัติงาน ส่วนของคุณภาพจะเน้นเกี่ยวกับมาตรฐานที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ เป็นส าคัญ ดังนั้น กล่าว
ได้ว่า ประสิทธิผลและคุณภาพนั้นไม่เหมือนกัน แต่ทั้งสองส่วนจะเป็นทางที่อธิบายเกี่ยวกับผลปฏิบัติ
ขององค์การ (Organizational Performance) (Hoy & Miskel, 2001)  
   2.1.2.3  การวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน 
   การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลัก ๆ 
ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) หรือ           
ที่นิยมเรียกกันว่า 4 M’s นอกจากนั้น เฮอร์เซย์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (รุจิร์ ภู่สาระ และ 
จันทรานี สงวนนาม, 2545 อ้างอิงจาก Hersey, Blachard & Johnson, 1982) ยังได้เพ่ิมการจูงใจ 
(Motivation) เป็นปัจจัยที่ 5 อีกด้วย และแม้ว่าจะมีปัจจัยดังกล่าวแล้วการบริหารโรงเรียนยังต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีส่ วนส าคัญในการบริหาร ได้แก่ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัยและความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์ของสังคม การที่ผู้บริหารจะบริหารโรงเรียน
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ให้มีประสิทธิผลได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถ่องแท้เสียก่อน
การวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ เป็นเรื่องส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างยิ่ง
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้เพราะองค์การจะคงอยู่หรือล่มสลาย
ขึ้นอยู่กับผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การวิเคราะห์ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองค์การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นเหตุเป็นผล และน่าเชื่อถือ ผู้บริหารองค์การอาจจะเลือกแนวทางใดทางหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 แนวคิดดังนี้ (รุ่ง แก้วแดง 
และชัยณรงค์  สุวรรณสาร, 2536) 
  1. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวกลไกลการควบคุมการจัดตั้งองค์การ 
การจัดตั้งองค์การย่อมมีวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดตั้งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ของรัฐหรือเอกชน หรือองค์การเพ่ือการกุศล ทั้งนี้ย่อมตั้งอยู่บนฐานของกลไกเดียวกัน โดยมีลักษณะ
ของกลไกดังนี้ 
   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
ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมตามข้อ 1.6 นั้นเป็นเพียงส่วนสนับสนุน
ปลีกย่อยของผลที่คาดหวังให้เกิดขององค์การเท่านั้นเช่นความคาดหวังของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมุ่งหวัง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้น ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลของ สพฐ. ต้องดูที่
ผลส าเร็จคือ นักเรียนจบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงไร 
ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การทางการศึกษา จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
เหมือนในองค์การของเอกชน เช่นองค์การทางการเงิน องค์การทางอุตสาหกรรม เพราะว่าหาก
องค์การเหล่านี้ไม่มีประสิทธิผลองค์การก็อยู่ไม่ได้ ต้องขาดทุน ล้มเลิกกิจการไป ตรงกันข้ามกับ
องค์การของรัฐ เช่น โรงเรียนประถมศึกษารัฐเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการลงทุน การบริการ
ผลตอบแทนกลับคืนจึงไม่มีความชัดเจนเช่นในองค์การเอกชน วิธีการวิเคราะห์องค์การตามแนวคิด
การใช้กลไกควบคุม มีวิธีการ คือ ให้พิจารณาว่าตัวบ่งชี้ที่เป็นการประเมินผลของงาน คือ ความส าเร็จ
ของงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงานว่างานที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรือไม่ เพียงไร ตัวบ่งชี้ทรัพยากร เปรียบเทียบกับภาระงานว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่ากับงานที่ได้รับจาก
ภารงานดังกล่าวหรือไม่ 
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) 
การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การแนวนี้อาศัย ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ทฤษฎีที่อธิบายว่าแต่
ละสิ่งที่อยู่ในจักรวาล ไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เพียงใดล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบ มีคุณสมบัติความเป็น
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ระบบ คือ เป็นหน่วยท างาน มีผลผลิต มีกระบวนการ มีสิ่งป้อน มีขอบเขต เป็นส่วนย่อยของอภิระบบ 
ประกอบด้วยอนุระบบ ผลผลิตรวมของหน่วยระบบเกิดจากการท างานประสานกันของอนุระบบ และ
แต่ละสิ่งมีความเป็นหน่วยระบบตามมิติต่าง ๆ กันในเวลาเดียว (เฉลียว บุรีภักดี , 2544) ส่วน 
(จันทรานี สงวนนาม, 2545) อธิบายว่า ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีที่มีการศึกษาขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมทุกส่วนขององค์การ ท าให้สามารถอธิบายพฤติกรรมองค์การได้ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
   การศึกษาเป็นระบบการท างานระบบหนึ่งเช่นเดียวกับระบบการท างานอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ มีสิ่งป้อน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไม่ว่าจะมองในระดับโรงเรียน หรือระดับกระทรวง 
การที่มองว่าการศึกษาเป็นระบบการท างาน ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดความสิ้นเปลือง
และความสูญเปล่านั้นคือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั่นเอง (ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์, 
2541) 
   ส าหรับแนวคิดเป็นจุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียนนั้น สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของ
โรงเรียน และองค์การโดยทั่ว ๆ ไป ในประเด็นมุมมองขององค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด เดนิสัน 
(Denison, 1990) ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้คล้ายคลึงกันอย่าง
น่าสนใจ โดยสรุปได้ว่ามุมมองของ องค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด เป็นการมองที่ปฏิกิริยาระหว่าง
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ โดยไม่เชื่อว่าองค์การจะแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดย
ปราศจากการรับอิทธิพลใด ๆ  จากภายนอกได้ อิทธิพลที่มากระทบต่อโรงเรียน ในฐานะที่เป็นระบบ
เปิด ได้แก่ การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากร และแรงกดดันจากนโยบายและการเมือง รูปแบบองค์การใน
ระบบเปิดนั้นไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแต่ยั งขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างแนบ
แน่น องค์การนั้นรับเอาสิ่งป้อนจากสิ่งแวดล้อมแล้วแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นผลผลิต             
ดังภาพที่ 2.1   
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ภาพที่ 2.1 แสดงองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด 
ที่มา: Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2005). Educational Administrarion:  
       Theory, Research, and Practice 7 th ed. New York: McGraw. Hill. 
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 จากภาพที่ 2.1 อธิบายได้ว่า ระบบของโรงเรียนนั้นมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยป้อนเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process/ Transformation Process) และผลผลิต (Outputs)   โดยในแต่ละ
ส่วนยังมตีัวบ่งชี้ย่อย ๆ อ่ืนอีก และจะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนมีปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ส่วนของผลผลิต (Outputs) ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างขององค์การในระบบเปิด คือ โรงเรียนที่เป็น
ระบบหนึ่งของสังคม ซึ่งรับทรัพยากร เช่น แรงงาน นักเรียน เงิน จากสิ่งแวดล้อมและวัตถุต่าง ๆ เข้า
มาสู่กระบวนการการจัดการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมีความสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ ท าให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่มาจากระบบนั่นเอง 
(เฉลียว บุรีภักดี, 2538)  
 การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิดนั้นมีนักการศึกษา ได้แก่ สก๊อต (Scott 1992) และ
พอนเตอร์ (Pounder, 1999) ได้เสนอแนวคิดสอดคล้องกันว่า ระบบสังคมเป็นระบบเปิดองค์การ
ทางการทุกองค์การเป็นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การที่เป็น
ทางการ โรงเรียนก็เช่นเดียวกันจะได้รับผลกระทบจากค่านิยมของสังคม นโยบายการเมืองและ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้บทบาทและสถานภาพของตนระบบ
สังคมนั้นแต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ระบบสังคมเน้นเป้าหมายเป็นส าคัญซึ่งในระบบ
จะมีเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมาย ในโรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมาย
เช่นกัน แต่เป้าหมายที่เป็นหลักรวม คือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ของสังคม ระบบสังคมเป็นระบบที่มีโครงสร้าง แต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ออกไปตามหน้าที่เฉพาะทาง (Specialization) และการมีล าดับขั้นตอนที่ลดหลั่น (Hierarchy) ระบบ
สังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวัล 
องค์การทางการทุกองค์การเป็นระบบสังคม แต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคม ไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การที่
เป็นทางการ 
 จันทรานี สงวนนาม (2545) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เชิงระบบของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศไทยว่ามีตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้าหรือสิ่งป้อน ประกอบดัวยนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่หลักสูตร 
วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และสิ่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ 
 2. ตัวบ่งชี้กระบวนการ ประกอบด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การวางนโยบาย           
การบริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การค้นคว้าวิจัย และการสนับสนุน ฯลฯ 
 3. ตัวบ่งชี้ผลงานหรือผลผลิต ในระบบราชการเรามักเรียกว่า ผลงาน ขณะที่วงการธุรกิจจะ
เรียกว่า ผลผลิต อย่างไรก็ตามทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ตามสภาพลักษณะขององค์การ
ที่แตกต่างกัน  โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภท คือ ผลงานด้านการบริการและด้าน
ผลผลิตที่สามารถนับได้ หรืออาจแบ่งผลผลิตเป็น ผลที่รัฐต้องการ ผลที่ประชาชนต้องการและผลที่
ระบบต้องการ ผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ สิ่งป้อนเป็นส าคัญ 
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในฐานะใด  แม้แต่ตัวนักเรียนเองควรปฏิบัติเนื้องานโดยค านึงถึง
หน้าที่ของตน เพ่ือช่วยกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีดี ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 
 อย่างไรก็ตามในฐานะที่ระบบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นระบบของระบบอ่ืน ๆ ในสังคม 
ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากระบบอื่น ๆ จึงกลายเป็นแรงกดดัน ที่ส าคัญมี 2 ประการคือ  



 30 

 1. แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การเปลี่ยนแปลง ของระบบ 
เศรษฐกิจ สังคมมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในสังคมมี
มุมมองทางเศรษฐกิจว่าการศึกษาในปัจจุบันคือการลงทุน การศึกษาในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืน ๆ มีผลท าให้มีการเรียกร้องในการปฏิรูป ที่ต้องจัดให้นักเรียนมีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ ได้และประชาชนมามีส่วนร่วมและตรวจสอบในผลการจัดการศึกษา 
 2. แรงกดดันทางการเมือง สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในปัจจุบัน เพราะว่าเมื่อมุมมองการ
บริหารจัดการของประเทศเปลี่ยนแปลงไป การบริหารการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงตาม ดังจะเห็นได้จาก
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปลี่ยนไปตามการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง มีการกระจายอ านาจ 
การศึกษา ไปสู่การศึกษา ตัวบ่งชี้ด้านนี้ จะมีผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั้งในระดับ
หน่วยงานบังคับบัญชาและที่โรงเรียนเป็นอย่างมาก เช่นในด้านนโยบาย การทุ่มเท งบประมาณ           
การให้เงินเดือน สวัสดิการ และความก้าวหน้า ส่วนในระดับโรงเรียนการเมืองในระดับท้องถิ่นก็มีส่วน
โดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การให้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล            
การให้ความร่วมมือของผู้น าท้องถิ่นท้ังก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
 นักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึง ประสิทธิผลและคุณภาพขององค์การ ว่าเป็นความคิดหลัก
ของการศึกษาองค์การตามทฤษฎีของระบบเปิด ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
ศตวรรษที่ 20 ประสิทธิผลขององค์การกลายมาเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นในการศึกษาทฤษฎีองค์การ 
ดังจะเห็นได้จากเมรอน และเวทเทน (Hoy & Miskel, 2001 Cited in Carmeron & Whetten, 
1996) ได้เขียน ไว้ในรายงานชิ้นหนึ่ง โดยสรุปว่าประสิทธิผล เป็นรากเหง้าส าคัญของการน าพา
โรงเรียนไปสู่คุณภาพ แม้ว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ทั้งสองต่างมุ่งเน้นและ
อธิบายผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่างดี และเสนอว่าระบบสังคมแบบเปิดเป็นกรอบใน
การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การที่ส าคัญ 
 การมองโรงเรียนในฐานะระบบเปิด ในระบบสังคมนั้น ฮอย และมิสกิล (Hoy & Miskel, 
2005) ให้แนวคิดดังนี้ 
 1. ระบบสังคมเป็นระบบเปิด โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก ค่านิยมของสังคมและ
ทรัพยากรในชุมชน การเมือง ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
 2. ประชาชนอยู่ในระบบสังคม คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ ความต้องการพ้ืนฐาน
ของตนแต่อยู่ภายใต้บทบาท และสถานภาพของตน 
 3. ระบบสังคมนั้น แต่ละส่วนมีปฏิกิริยาต่อกันและกันทั้งหมด ทั้งคุณลักษณะ และกิจกรรม
เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบส่วนอ่ืน ๆ ก็จะได้รับด้วย เช่น เมื่อผู้ปกครองมีความต้องการให้
เปิดวิชาเรียนตามความประสงค์ของตนเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารก็จะได้รับผลโดยตรง แต่ในขณะเดียวกัน
ครูผู้สอนและนักเรียนก็จะได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย 
 4. ระบบสังคมนั้น เน้นเป้าหมายเป็นส าคัญ ซึ่งในระบบจะมีเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมายใน
โรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมาย เช่นกัน แต่เป้าหมายที่เป็นหลักรวม
คือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม 
 5. ระบบสังคมเป็นระบบที่มีโครงสร้างแต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่แตกต่าง
ออกไปตามหน้าที่เฉพาะและการจัดสรรทรัพยากร ระบบโรงเรียน เป็นระบบราชการมีการแบ่งงาน 
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กันท า (Division of Labor) เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ เน้นความช านาญเฉพาะทาง 
(Specialization) เช่น ครูผู้สอน นักแนะแนวให้ค าปรึกษา นักบริหาร และการมีล าดับขั้นตอน 
(Hierarchy) เช่น ศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูผู้สอน 
 6. ระบบสังคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติการที่เป็นทางการและมีแบบแผน
พฤติกรรมที่สังคมร่วมกันวางไว้ โดยคาดหวังว่าทุกคนในสังคมจะรู้และร่วมกันปฏิบัติตามสิ่งนั้น ๆ  
 7. ระบบสังคมมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวัล กล่าวคือถ้าหากผู้ใดปฏิบัติผิด
ไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสังคม หากปฏิบัติถูกต้องก็จะได้รับรางวัลโดยกลไกของทางการ เช่น 
การไล่ออก การรอลงอาญา การให้สิ้นสุดการท างาน การให้พ้นวาระ และการเลื่อนต าแหน่ง และการ
แทรกแซงท่ีไม่เป็นทางการเช่น 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 เราสามารถเทียบเคียงได้ระบบสังคม ถ้าดูเพียงวัตถุประสงค์
เพียงอย่างเดียว ในขณะที่พิจารณาโรงเรียนหรือขอบเขตการศึกษาว่าเป็นระบบสังคมระบบหนึ่งแต่มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป 
 11. ทุกองค์การที่เป็นทางการอยู่ในระบบสังคม แต่ระบบสังคมทุกระบบไม่จ าเป็นต้องเป็น
องค์การที่เป็นทางการ 
 รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536) เสนอโมเดลของระบบการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ไว้สอดคล้องกับ
การมองโรงเรียนในระบบเปิด ดังภาพที่  2.2 
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ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลของระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลของระบบการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
              ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) 
ที่มา: รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร. (2536). แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
        ขององค์การ. เอกสารประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการบริหารศึกษา     
        หน่วยที่ 9 – 12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
 
 จากภาพที่ 2.2 โมเดลของระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. จะมี
การน าเอาปัจจัยทั้งหมดที่เรียกอีกอย่างว่าทรัพยากร เข้าสู่กระบวนการ 3 กระบวนการ กระบวนการ
แรกคือกระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ และการประสานงาน ฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
และนโยบายของรัฐบาล กระบวนการการนิเทศ ได้แก่การก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่อง
การเรียนการสอน จุดเน้น คือ โรงเรียนและห้องเรียนเพราะเป็นจุดที่เกิดของกิจกรรมการเรียนการ
สอน กระบวนการที่สาม คือ กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมการเรียนการสอน การจัดล าดับขั้นตอนการเสนอ
ความรู้ กิจกรรมที่จะด าเนินการแก่นักเรียนร่วมกับครู ตลอดจนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ เมื่อผ่าน
กระบวนการทั้งสามแล้วก็จะเกิดผลผลิตหรือผลงาน คือ นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพ 

 ข้อจ ากัด 
 

  

 - ครู 

 - งบประมาณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยการผลติ กระบวนการ ผลงาน 

ผู้บริหาร 
คร ู
นักการ 
อาคารเรยีน 
โต๊ะเก้าอ้ี 
อุปกรณ ์
เครื่องเขียน 
แบบเรียน 
สนามเด็กเล่น 
หลักสตูร 
คู่มือคร ู

กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนเิทศ 
กระบวนการเรียน 
การสอน 

 ส าเร็จช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
คุณภาพการศึกษา 
อ่านออก เขียนได ้
แก้ปัญหาได ้

ระบบการเข้า ค่านิยมของผู้ปกครอง เศรษฐกิจ 
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สามารถอ่านออกเขียนได้ แก้ปัญหาเป็น เป็นต้น โดยมีอัตราการซ้ าชั้นและการออกกลางคันในอัตราที่
น้อย นอกจากนั้นก็จะมีการรับผลจากระบบภายนอกคือ สังคม เช่น ค่านิยมของผู้ปกครอง 
สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ เช่นโรงเรียนที่อยู่ในเขตกันดาร ผู้ ปกครองยากจน การเรียนของ
นักเรียนก็ย่อมได้รับผลกระทบ 

2.1.2.4  การประเมินประสิทธิผลขององค์การและประสิทธิผลของโรงเรียน  
   การประเมินประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความ
อยู่รอดขององค์การ การประเมินประสิทธิผลองค์การเป็นแนวคิดขององค์การธุรกิจ ที่ต้องการตอบ
ตัวเองว่าอะไรคือความส าเร็จ (Successful) เช่นในกรณีของบริษัทเจอเนอรอลมอเตอร์ (GM) 
สหรัฐอเมริกาที่ต้องการบอกว่าบริษัทซาตอนร์ ที่เป็นบริษัทในเครือที่ตนตั้งขึ้นมากกว่า 12 ปี ต้องการ
ตอบว่าบริษัทประสบความส าเร็จในการผลิตและขายรถยนต์ขนาดเล็กหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีใคร
ตอบได้ บางคนตอบว่ามี บางคนว่าไม่มี หรือบางคนตอบว่าไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่า การจะบอกว่า
องค์การใด ๆ มีประสิทธิผลเป็นเรื่องยากขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะให้นิยามค าว่าความส าเร็จไว้อย่างไร 
เพราะบริษัทมีผลการขายเริ่มต้นที่ดี แต่ต่อมาลดลง รถที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ได้รับความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจจากลูกค้า แต่ในส่วนของผลผลิต การลงทุน และผลก าไร ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบ
กับบริษัทอ่ืนเช่น ฮอนด้า โตโยต้า บริษัทต้องสูญเสียเงินประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์ในการด าเนินงาน 
สุดท้ายบริษัทเจอเนอรอลมอเตอร์ต้องยกเลิกบริษัทซาตอนร์ที่เป็นบริษัทลูกข่าย ในปี 1993 เหตุ
ดังกล่าวท าให้เห็นปัญหาใหญ่ของการนิยามค าว่า ประสิทธิผลองค์การว่าคืออะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่
บ่งบอกว่าองค์การบรรลุเป้าหมาย  ต่อมาจึงมีการสร้างเกณฑ์มาเพ่ือประเมินประสิทธิผลองค์การจน
เป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเป็นการประเมินประสิทธิผลองค์การที่ครอบคลุมเกณฑ์ต่าง ๆ ตามประเภท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (Robbins, 1997) 1) การวัดผลทาง
การเงิน 2) ผลผลิต 3) ความเจริญเติบโตขององค์การ 4) ความพึงพอใจของลูกค้า 5) คุณภาพของ
สินค้า 6) ความยืดหยุ่น 7) ความก้าวหน้า และความพึงพอใจของพนักงาน 8) การให้การยอมรับของ
สังคม 
  บอสเสริ์ท (Bossert, 1988) กล่าวว่าการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น              
เราอาจก าหนดตัวชี้วัดตัวใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการก าหนดคุณลักษณะขององค์การนั้น ๆ ในขณะ                   
ที่ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) ชี้ชัดลงไปว่า เกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพ่ือตัดสินความมีประสิทธิผลของ
องค์การมีหลายรูปแบบทั้งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพ่ือตัดสินความมีประสิทธิผลขององค์การมีหลาย
รูปแบบทั้งเกณฑ์เดี่ยวกับเกณฑ์รวม เกณฑ์เดี่ยว (Single Criterion) เกณฑ์เหล่านี้มักได้รับการยอมรับ
จากบุคคลโดยทั่ว ๆ ไปเกณฑ์เหล่านี้ได้แก่ การมีผลก าไรสูง ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ผลผลิตขององค์การ การลาออก ฯลฯ ส่วนเกณฑ์รวม (Multiple Criterion) การใช้หลาย
เกณฑ์เพราะองค์การต่าง ๆ มักจะมีการก าหนดเป้าหมายไว้หลายประการ ดังนั้นเกณฑ์ ในการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การจึงต้องมีหลายประการ จึงมักจะมีการใช้เกณฑ์เดี่ยวหลาย ๆ เกณฑ์
รวมกันเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เช่น เกณฑ์ที่รวมเอาความพึงพอใจ การมีผลก าไร
สูง รวมทั้งความเจริญเติบโตขององค์การร่วมกัน สอดคล้องกับ (ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์, 2529)            
ที่เสนอแนะทางประเมินประสิทธิผลองค์การ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1) การประเมินประสิทธิผลในแง่
ของเป้าหมาย เป็นการพิจารณาว่าองค์การนั้นมี ประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานว่า
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บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ โดยใช้เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์ 2) การประเมิน
ประสิทธิผลในแง่ของระบบ – ทรัพยากร เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นระบบเปิดซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน และแข่งขันกันจึงประ เมินโดยพิจารณา
ความสามารถขององค์การในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่
ต้องการ 3) การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ เป็นการวัดประสิทธิผลองค์การโดยใช้เกณฑ์
หลายอย่าง เพ่ือพิจารณาผลส าเร็จขององค์การ ซึ่งผู้ให้แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลโดยวิธีนี้ 
ได้แก่ มาโฮนี และเวทส์เซล (Mahoney & Weitzel, 1969 Cited in Steers, 1977) ที่ให้ทัศนะว่า 
เกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจและหน่วยงานวิจัยพัฒนา ได้แก่ ความสามารถในการผลิต                       
การสนับสนุนการใช้ การวางแผน  ความเชื่อถือได้และคิดริเริ่ม ส่วนเกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนา ควรใช้ความน่าเชื่อถือได้ ความร่วมมือและการพัฒนา (Gibson et al., 1991)             
ได้เสนอเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองค์การว่าจะต้องพิจารณาในส่วนของประสิทธิผลของบุคคล 
ประสิทธิผลของกลุ่ม และประสิทธิผลขององค์การในลักษณะที่ลดหลั่นกันไปดังภาพที่ 2.3 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของประสิทธิผลที่มีลักษณะลดหลั่นกัน 
ที่มา: Gibson, James L., lvancevich, John M, & Donnelly Jr., James H. (1991)   
       Organization: Behavior-Struchure-Processes 7th ed. Homewood,  
       IL:Von Hoffman. 
 
 
 

ประสิทธิผลองค์การ 

สิ่งที่ประเมิน 
สภาพแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่เลือกใช้ 
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โครงสร้าง 
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บทบาท 
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สิ่งที่ประเมิน 
ความสามารถ 

ทักษะ 
ความรู้ 
ทัศนคติ 
แรงจูงใจ 

ความเครียด 
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  ในขณ ะที่  พาร์สั น  (Parson, 1960 Cited in Hoy Ferguson, 1985) ได้ เสนอ 
แนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคมที่ต้องมีการต่อสู้เพ่ือการอยู่รอด โดยกล่าวว่าจะต้องมีการท าหน้าที่ 
4 ประการ ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation) การบรรลุเป้าหมาย (Goal 
Attainment) การบูรณาการ (Integration) และการคงไว้ซึ่ งระบบค่านิยม (Latency) ต่อมา             
ฮอย และมิสเกิล (Hoy & Miskel, 1996 Cited in Uline et al., 1998) ได้รับมาใช้เป็นแนวคิด            
ในการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยมองในมุมของระบบสังคม และได้เสนอว่าเกณฑ์ในการ    
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 มิติคือ การปรับตัวขององค์การ (Organizational Adaptation) 
ผลผลิตขององค์การ (Organizational Productivity) ความกลมเกลียวในองค์การ (Organizational 
Cohesiveness) ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) (Uline et al., 
1998 Cited in Hoy & Miskel, 1982) 
  ไลท์ฟุต (Lightfoot, 1986) ชิดชนก เชิงเชาว์ อ าภา บุญช่วย และ ทวี ทองค า 
(2541) กล่าวสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ปราศจากข้อสงสัย และมีการน ามาใช้อย่างมากที่สุด ในการตัดสินความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน เหตุผลประการหนึ่งคือมันง่าย และสะดวกในการให้นิยาม และการวัด
ประสิทธิผลโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ และคะแนนจากการสอบ เป็นคุณลักษณะของประสิทธิผล
โรงเรียนโดยมีการวิพากษ์ใด ๆ โรวาน, ดิวเยอร์ และบอสเสริท (Rowan, Dwyer & Bossert, 1982 
Cited in Sergiovanni, 1991) กล่าวว่า การนิยามเพ่ือประเมินประสิทธิผลเช่นนี้ เป็นการนิยาม
ความหมายอย่างแคบ ๆ และถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ประเมินเพียงเกณฑ์ เดียว               
(Uni – dimensional Criterion) เป็นการประเมินแบบดั้งเดิม 
  นักวิชาการวัดและการประเมิน นักสังคมวิทยาองค์การ ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การ ต่างก็ชี้ว่าการประเมินประสิทธิผล ควรจะใช้หลายเกณฑ์ ในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ควรใช้เกณฑ์แบบพหุ 
(Multidimensional Criterions) ทั้งนี้เพราะการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียว เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด (Hoy & Miskel, 2005;  
ธงชัย สันติวงษ์, 2541) การใช้เครื่องมือวัดประสิทธิผลโดยใช้เกณฑ์แบบพหุ เป็นการสร้างแบบจ าลอง
ทางการวิจัย ที่มีการตั้งสมมุติฐาน และน าไปทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักที่อาจมีผล
ต่อความส าเร็จ ผลจากการวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเครื่องมือวัดประสิทธิผลเชิงเดี่ยว           
ซึ่งเป็นการยากที่จะยอมรับว่าตัวแปรเกณฑ์เดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอต่อการวัดประสิทธิผลของ
องค์การ สเตียร์ส อธิบายว่า ทั้งนี้เพราะองค์การโดยทั่วไปมักมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่ง
ประการ (Steers, 1977) และในประเด็นประสิทธิผลนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีความ
คาดหวังที่แตกต่างกันออกไป ท าให้การตัดสินว่าองค์การใดมีประสิทธิผล จึงมีความแตกต่างกันออกไป 
จึงจ าเป็นต้องมีการวัดประสิทธิผลองค์การในรูปแบบของเกณฑ์แบบพหุ เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนเสียนั่นเอง (Robbins, 1997) 
  นักวิจัยบางส่วนได้ขยายนิยามของประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมเติมจากการศึกษา
เพียงเกณฑ์เดียว เช่น ครีเมอร์ส (Creemers, 1993) เสนอว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดได้
จากทักษะพ้ืนฐานทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตร ทักษะระดับสูง ทักษะทางสังคม เจตคติ หรือเป้าหมายทาง
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การศึกษาด้านอ่ืน ๆ ส่วน ลิปซิเทซ (Lipsitez, 1984 Cited in Sergiovanni, 1991) ได้ใช้เกณฑ์
ทั่วไป 6 ประการในการบ่งบอกถึงความส าเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ 1) การที่โรงเรียน           
มีระบบระเบียบในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในขณะที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ถึงเกณฑ์ที่พอใจ
หรือสูงกว่า 2) โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนานักเรียนให้มีระดับของทักษะพ้ืนฐาน และ
วัตถุประสงค์ทางปัญญา 3) ครูและนักเรียนร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูง 
4) โรงเรียนยอมรับในบทบาทของชุมชนและความคาดหวังของชุมชน 5) โรงเรียนมีความสุขในการ
เป็นตัวแทนชั้นเลิศของชุมชน 6) โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ในการตอบสนองต่อความแตกต่างด้านเชื้อ
ชาติ เช่นการที่คนต่างเชื้อชาติอยู่รวมกัน การน านักเรียนไปส่งยังแหล่งการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา
อ่ืน ๆ ส าหรับ  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538ก) เสนอว่าการวัดผลผลิตทางการศึกษานั้นควรวัดทั้งผลผลิต
ที่เป็นวิชาการ และผลผลิตที่ไม่ใช่วิชาการด้วย  

การวัดความมีประสิทธิผลขององค์การตั้งแต่ยุคต้น ๆ จึงถึงปัจจุบันสามารถจ าแนก
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลขององค์การได้ 3 ลักษณะ คือ  

1)  รูปแบบตัวแปรเดี่ยว  เป็นรูปแบบเพียงตัวแปรเดียว โดยจะพบปัญหาด้านการ
ยอมรับความครอบคลุมของตัวแปรว่าไม่สามารถแทนการด าเนินงานขององค์การได้ทั้งหมดได้ รวมทั้ง
ลักษณะของตัวแปร เช่น ความพึงพอใจ จะมีลักษณะของการใช้ความคิดส่วนตัว และที่ส าคัญ คือ              
การผสมผสานตัวแปรเดี่ยวเข้าด้วยกัน เพ่ือเข้าใจถึงอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ แคมพ์เบลล์และ            
คณะ (Campbell et al, 1977) ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิผลขององค์การ 
พบว่า มีตัวแปรที่ถูกใช้ 30 ตัวแปร โดยถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลขององค์การ ตัวแปรบางตัว             
เป็นตัวแปรที่ใช้ศึกษา บางตัวเป็นตัวแปรที่ใช้แนะน า บางตัวถูกใช้เป็นตัวแปรตามในการอธิบาย             
ถึงความมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผล (Hoy & Miskel, 2001) (Zammuto, 1982)  

2)  รูปแบบตัวแปรหลายตัว  ในระยะหลังการวัดประสิทธิผลขององค์การจะใช้ตัว
แปรหลายตัว หรือที่เรียกว่าพหูเกณฑ์ เพื่อลดข้อจ ากัดของตัวแปรเดียว อย่างไรก็ตามตัวแปรในแต่ละ
รูปแบบก็มีข้อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวคิด ลักษณะขององค์การ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้เกณฑ์ โดย (Steers, 1977) ได้รวบรวมตัวแปรหลายตัว และจ านวนครั้ง หรือความถี่ในการน าตัว
แปรไปใช้  

3) รูปแบบบูรณาการ  Hoy and Miskel รูปแบบนี้จะเน้นการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การ 3 ประการ คือ ใช้เกณฑ์หรือตัวแปรหลายตัวพิจารณามิติของเวลา และกลุ่ม  
ผู้ที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1)  ใช้ตัวแปรหลายตัว เนื่องจากตัวแปรเดียวไม่ครอบคลุมประสิทธิผลได้เพียงพอ 
การก าหนดตัวแปรชี้วัดต้องมีทุกขั้นตอนของระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า การเปลี่ยนแปลง ปัจจัย และ
การผลิต ซึ่งตัวชี้วัดต้องมีความส าคัญและเป็นตัวแทน เนื่องจากเห็นว่าองค์การเป็นระบบของสังคม 
ดังนั้น ตัวแปรพ้ืนฐานที่ควรใช้ 4 ตัว ได้แก่ การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการและการ
รักษาสิ่งซ่อนเร้นภายใน ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวดังกล่าวจะพิจารณาทั้งในประด็นของมิติเวลา และกลุ่ม             
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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   2)  มิติเวลา  โดยแบ่งเวลาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (short-term) ระยะกลาง 
(intermediate) ระยะยาว (long-term) โดยตัวแปรระยะสั้น ได้แก่ การผลิต ประสิทธิภาพและความ
พอใจ ตัวแปรระยะกลาง ได้แก่ การปรับตัวและการพัฒนา ส่วนตัวแปรระยะยาว คือ การอยู่รอด 
   3)  กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค่านิยมและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม ทั้งภายในและนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อองค์การ โดยพิจารณาตัวแปรให้สอดคล้อง
กับความพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   จากรูปแบบการประเมินผลการค านวณหาประสิทธิผลขององค์การที่กล่าวมาทั้งหมด
ตามเกณฑ์การแบ่งต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ รูปแบบที่แบ่งตามเกณฑ์ความหมาย 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย รูปแบบทรัพยากร และรูปแบบบูรณาการ รูปแบบยึด
จุดมุ่งหมายมีความครอบคลุมน้อยที่สุด คือ สนใจเฉพาะการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การเท่านั้น 
ส่วนรูปแบบทรัพยากรจะให้ความสนใจองค์ประกอบอ่ืนๆด้วย เช่น ทรัพยากร  การปรับตัวของ
องค์การ และรูปแบบบูรณาการเป็นรูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายกับรูปแบบทรัพยากรมาใช้ร่วมกันแต่ละ
รูปแบบมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การที่จะประเมิน ดังตารางที่ 2.1 และ
ตารางที ่2.2 
 
ตารางท่ี 2.1 ตัวแปรที่ถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลขององค์การ 
 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ 
ความมีประสิทธิผลทั่วไป (overall effectiveness) 
ผลผลิต (productivity) 
ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ก าไร (profit) 
คุณภาพ (quality) 
อุบัติเหตุ (accidents) 
การเตบิโต (growth) 
การขาดงาน (absenteeism) 
การลาออก (turnover) 
การจูงใจในการท างาน (motivation) 
ขวัญ (morale) 
การควบคุม (conflict-cohesion) 
ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (flexibility/adaptation) 
ความยืดหยุ่น-การปรับตัว (goal consensus) 
การยอมรับเป้าหมาย (goal consensus ) 
บทบาทและปทัสถาน (role and norm compliance) 
ทักษะการบริหารงาน (managerial task skill) 
ความพร้อม (readiness) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ 
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม       (utilization of environment) 
การประเมินผลจากภายนอก (evaluations of environment) 
ความมั่นคง (stability) 
การยอมรับเป้าหมายในองค์การ (internalization of organization goal) 
คุณค่าของทรัพยากร (value of human resources) 
การบริหารและการสื่อสาร (managerial management and communication) 
ทักษะการบริหารงานบุคคล (managerial interpersonal skills) 

 
ที่มา:  Campbell et al. (1974).  The measurement of Organizational Effectiveness:  
        A Review of Relevant Research and Opinion. San Diego: Naval Personnel  
        Research center. 
 
ตารางท่ี 2.2 รูปแบบตัวแปรหลายตัวในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 

ผู้ศึกษา ตัวแปร แนวทางการ
พัฒนา 

ความเป็น
สากล 

วิธีการที่ได้ 
ตัวแปร 

Georgopoulos & 
Tannenbaum 
(1957) 

ความสามารถในการ
ผลิต 
ความยืดหยุ่น 
การไม่มีแรง 

ปทัสถาน ใช้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน 
ติดตามด้วย
การศึกษาจาก
แบบสอบถาม 

Bennis (1962) ความสามารถในการ
ปรับตัว 

ปทัสถาน ใช้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : ไม่มี 
การศึกษาวิจัย 

Blake & Mouton 
(1964) 

ความรู้สึกมีเอกลักษณ์ 
ความสามารถในการ
ผลิต 
ความยืดหยุ่น 

ปทัสถาน ใช้เฉพาะกับทุก
องค์การธุรกิจ 

อนุมาน : ไม่มี 
การศึกษาวิจัย 

Caplow (1966) การไม่มีแรงกดดัน 
ความสามารถในการ
ปรับตัว 

ปทัสถาน ใช้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : ไม่มี 
การศึกษาวิจัย 

Katz & Kahn 
(1966) 

ความรู้สึกมีเอกลักษณ์ ปทัสถาน ใช้กับทุก
องค์การ 

อุปทานจากการ
ส ารวจการ
ศึกษาวิจัย 
 



 39 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ตัวแปร แนวทางการ
พัฒนา 

ความเป็น
สากล 

วิธีการที่ได้ 
ตัวแปร 

Lawrence & 
Lorch (1967) 

 อธิบาย 
(descriptive) 

ใช้เฉพาะกับ
ทุกองค์การ
ธุรกิจ 

อุปมาน : จาก
การศึกษาวิจัย 
6 หน่วยงาน 

Yuchtman & 
Seashore (1967) 

 ปทัสถาน ใช้กับทุก
องค์การ 

อุปมาน : 
ศึกษาวิจัย
หน่วยงาน
ประกันภัย 

Friedlander & 
Pickle (1968) 
Pricre (1968) 

ความสามารถในการ
ผลิต 
การท าตามแบบ 
ขวัญ 
ความสามารถในการ
ปรับตัว 
ความเป็นปึกแผ่น 

ปทัสถาน 
อธิบาย 

ใช้เฉพาะกับ
ทุกองค์การ
ธุรกิจ 
ใช้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : 
ติดตามด้วยการ
วิจัยขนาดย่อม 
อุปมาน : จาก
การศึกษาวิจัย 
50 ชิ้น ที่ได้รับ
การตีพิมพ์แล้ว 

แบบจ าลองของ
ธุรกิจทั่วไป 
แบบจ าลองของ
หน่วยวิจัยและ
พัฒนา 

การใช้ประโยชน์ 
การวางแผน 
ความเชื่อถือได้ 
ความคิดริเริ่ม 
ความร่วมมือ 
การพัฒนา 

 ธุรกิจ 13 องค์การ 

Schein (1970) การติดต่อสื่อสารแบบ
เปิด 
ความยืดหยุ่น 
การสร้างสรรค์ 
ความผูกพันทาง
จิตวิทยา 

ปทัสถาน ใช้ได้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : ไม่มี 
การศึกษาวิจัย 

Mott (1972) ความสามารถในการ
ผลิต 
ความยืดหยุ่น 

ปทัสถาน ใช้ได้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : 
ติดตามด้วยการ
ศึกษาวิจัยจาก
แบบสอบถาม
หลายองค์การ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ตัวแปร แนวทางการ
พัฒนา 

ความเป็น
สากล 

วิธีการที่ได้ 
ตัวแปร 

Duncan (1973) ความสามารถในการ
ปรับตัว 
การบรรลุถึง
จุดมุ่งหมาย 
การบูรณาการ 

ปทัสถาน ใช้ได้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : 
ติดตามด้วยการ
ศึกษาวิจัยจาก
แบบสอบถาม
หลายองค์การ 

Gibson et al, 
(1973 1972) 
ในระยะสั้น 
 
 
ในระยะกลาง 
 
 
ในระยะยาว 

การปรับตัว 
ความสามารถในผลิต 
ประสิทธิผล 
ความพึงพอใจ 
 
ความสามารถในการ
ปรับตัว 
การพัฒนา 
การอยู่รอด 

ปทัสถาน ใช้ได้กับทุก
องค์การ 

อนุมาน : 
ติดตามด้วยการ
การศึกษา
งานวิจัย
หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ตัดสินใจ 
22 หน่วยงาน 

Negandhi & 
Reimann (1973) 
ดัชนีทางพฤติกรรม 

การได้มาซึ่ง
อัตราก าลัง 
ความพึงพอใจของ
พนักงาน 
การรักษาไว้ซึ่ง
อัตราก าลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
เดียวกัน 
การใช้ประโยชน์จาก
อัตราก าลัง 

ปทัสถาน 
 

ใช้เฉพาะกับ
ทุกองค์การ
ธุรกิจ 
 

อนุมาน : 
ติดตามด้วยการ
ศึกษาวิจัย
องค์การของ
อินเดีย 

ดัชนีทางเศรษฐกิจ การเติบโตด้านการ
ขาย 
ผลก าไรสุทธิ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ตัวแปร แนวทางการ
พัฒนา 

ความเป็น
สากล 

วิธีการที่ได้ 
ตัวแปร 

Child (1974, 1975) ความสามารถในการ
ได้ผลก าไร 
ความเจริญเติบโต 

ปทัสถาน ใช้เฉพาะกับ
ทุกองค์การ
ธุรกิจ 
 

อนุมาน : 
ติดตามด้วย
การศึกษา
หน่วยงานใน
อังกฤษจ านวน 
82 แห่ง 

Webb (1974) ความสามัคคี 
ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการ
ปรับตัว 
การสนับสนุน 

อธิบาย ใช้เฉพาะกับ
ทุกองค์การ
ศาสนา 
 

อุปมาน : จาก
การศึกษา
องค์การทาง
ศาสนา 

 
ที่มา:  Richard M. Steers. (1977). Organizational Effectiveness : A Behavioral View.  
        Santa Monica, Monica, Calif : Goodyear Publishing. 
 

โรงเรียนเป็นองค์การชนิดหนึ่ง การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะผลจากการประเมินจะเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความอยู่รอดของโรงเรียน (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, 2536) 
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถท าได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มุ่งหวังไว้ของ
โรงเรียนและผลที่ได้จากการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง หรือ เพื่อศึกษาดูความสอดคล้องกันของผลผลิตกับ
เป้าหมายที่ก าหนด (Dejnozka, 1983) ดังเช่นโรงเรียนได้มีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อตรวจสอบติดตามรายงานผลการประเมินเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง
โรงเรียนเพ่ือให้ได้มาตรฐานประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2539)              
การประเมินประสิทธิผลโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นประสิทธิผลองค์การ เช่นกันก็ จะต้องเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดทั้งเกณฑ์การประเมินและแนวทางการด าเนินการ 

แนวทางการประเมินประสิทธิผลองค์การ สามารถแยกแนวทางการประเมินได้             
3 แนวทาง ดังนี้ (Hoy & Miskey, 1991)  

1) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (goal model of organizational 
effectiveness) เป็นการพิจารณาว่า องค์การจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับว่าบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการใช้เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์      
ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์อันใดอันหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลองค์การ เช่น วัดจากความสามารถในการ
ผลิตวัดจากผลก าไร เป็นต้น 
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2) การประเมินประสิทธิผลองค์การในแง่ของระบบ – ทรัพยากร (the system-
resource model of organizational effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถ
ขององค์การในการแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ อันจะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นการเน้นที่ปัจจัยตัวป้อนเข้า ( input) มากกว่า ผลผลิต 
(output) ผู้ที่ใช้แนวคิดนี้ในการประเมิน เช่น ซีซอร์ และยัชแมน (Seashoore & Yucthman) ซึ่งวัด
ประสิทธิผลองค์การโดยการเปรียบเทียบระหว่างองค์การในรูปของการแข่งขันว่าองค์การใดได้รับ
ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมมากกว่ากัน ย่อมมีประสิทธิผลมากกว่า เป็นต้น 

3) การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณ ฑ์  ( the multiple criteria of 
effectiveness) เป็นการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ในการประเมิน         
ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลต่อความส าเร็จขององค์การและพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ผู้ที่มีแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองค์การในแนวนี้ ได้แก่ 

Mott (1972) ได้สร้างตัวแบบ (model) เกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิผลขององค์การ 
(perceived organizational effectiveness) โดยการรวมเอาผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ส าคัญ            
5 ประการ คือ 1) ปริมาณของผลผลิต (quantity of product) 2) คุณภาพของผลผลิต (quantity of 
product) 3 ) ประสิทธิภาพ (performace) 4 ) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)             
5) ความสามารถในการยืดหยุ่น (flexibility) โดยให้เหตุผลว่า เกณฑ์ทั้ง 5 เหล่านี้เป็นตัวก าหนด
ความสามารถขององค์การในการระดมพลังส าหรับการปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและการ
ปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น ก่อให้เกิ ดเจตคติใน
ทางบวกของนักเรียนที่มากกว่า ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า และสามารถแก้ปัญหาภายใน
ได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ยึดตัวแบบที่เน้นเป้าหมายและระบบทรัพยากร 

 Steers (1977) ได้ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การ และพบว่า
เกณฑ์ประสิทธิผลส่วนใหญ่ใช้ 17 รูปแบบ 12 รูปแบบ ที่สามารถน าไปใช้ได้ปรากฏอยู่ใน 3 ลักษณะ 
คือ ความสามารถในการปรับตัว/การยืดหยุ่น ความสามารถในการผลิต และความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

Gibson et al. (1979) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลองค์การ โดยใช้
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ ความสามารถในการผลิต ความมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความสามารถในการ
ปรับตัว และการพัฒนาเพื่อการอยู่รอดขององค์การ 

Cameron (1978 cited in Smart, Kuh & Tierney, 1997) ได้จ าแนกตัวบ่ งชี้
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็น 9 มิติ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน การพัฒนา
ด้านวิชาการของผู้เรียน การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ความพึง
พอใจของบุคลากรต่อครูและผู้บริหาร การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู ระบบปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชนแบบเปิด ความสามารถในการจัดการทรัพยากร และสภาพขององค์การ 

Purkey and Smith (1983) ได้เสนอองค์ประกอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 13 ประการ ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 2) การวางแผนและก าหนดเป้าหมายของ
หลักสูตร 3) เป้าหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน และมีความคาดหวังสูง 4) การใช้เวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจของโรงเรียน 5) ชื่อเสียงของความส าเร็จทางวิชาการ 6) บรรยากาศที่ดี 7) ใส่ใจในชุมชน           
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8) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 9) การบริหารจัดการ 10) การพัฒนาบุคลากร 11) ความมั่นคง           
ในหน้าที่การงาน 12) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ 13) การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

Hoy & Ferguson (1985) ได้ให้แนวคิดในการพิจารณาว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
อาจพิจารณาจากการที่ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล 3) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาพแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก 4) สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ครูอาจารย์ได้ 

Gretchen, Corbelt & Firestone (1988) ได้ ก าหนดเกณ ฑ์ วัดประสิทธิผล       
ของโรงเรียนไว้ 4 ด้าน 1) ความพึงพอใจของครู 2) จ านวนผู้เข้าเรียน 3) จ านวนผู้ที่ลาออก และ             
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Hoy & Miskel (1991) ได้ให้ทัศนะไว้ว่าการวัดประสิทธิผลของโรงเรี ยนควร           
ใช้เกณฑ์หลายอย่าง (multiple criteria) จึงได้เสนอเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว้            
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง                       
2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี

Butterworth (1992) ได้ศึกษาองค์ประกอบ 10 ประการ ของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ได้แก่ 1) การน าที่เข้มแข็ง 2) ท างานเป็นทีม 3) การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี 
4) ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ 5) พัฒนาหลักสูตร 6) เป้าหมายชัดเจน 7) บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน                
8) ประเมินตนเอง 9) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล และ 10) ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

Cheng (1996) มีแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลว่า ตัวแบบความพึงพอใจต้องสนอง
ความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการบริหา ร 
ผู้บริหาร ครู การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน 

Scheerens and Bosker (1997) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบประสิทธิผลของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 12 ประการ ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทางการศึกษา 2) คุณภาพของหลักสูตร/
โอกาสในการเรียนรู้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ 5) บรรยากาศในชั้น
เรียน 6) บรรยากาศในโรงเรียน 7) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 8) การเรียนรู้แบบอิสระ 9) การ
ประเมินศักยภาพของบุคคล 10) ความสามัคคี 11) มีโครงสร้างที่ชัดเจน และ 12) มีการปรับ
โครงสร้างงานที่เหมาะสม 

Mosley (2000) มีแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลว่า ตัวแบบความพึงพอใจต้องสนอง
ความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการบริหา ร 
ผู้บริหาร ครู การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน 

Griffin (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดโครงสร้าง
การบริหารอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนจะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กด าเนินงานได้ดี 

Sergiovanni (2001) ได้เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังนี้               
1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
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เรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่ อกันแบบ            
เป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากร 7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และ 9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรวม 

Barnhart (2001) มีแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลว่า ตัวแบบความพึงพอใจต้องสนอง
ความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการบริหาร 
ผู้บริหาร ครู การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน 

Hoy & Miskel (2001) น าเสนอตัวชี้วัดส าคัญด้านผลลัพธ์ของโรงเรียนที่แสดง              
ถึงคุณลักษณะของความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ความส าเร็จทางวิชาการ 
ความพึงพอใจในงานของครู และการรับรู้ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

Hoy & Miskel (2005) ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การ
ขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยค านึงถึงหลักการเรื่องความหลากหลายของเกณฑ์การประเมิน ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน ระดับการขาดงานของครูและบุคลากร อัตราการออก
กลางคัน และคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

Hoy & Miskel (2008) ได้ให้ทัศนะว่าถ้ามองประสิทธิผลโรงเรียนตามระบบสังคม 
(Social - systems) ก็สามารถวัดประสิทธิผลของโรงเรียนได้จาก 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ คุณภาพของครู 
ความปรองดองภายในโรงเรียน ความวิริยะอุตสาหะของครู ความส าเร็จของนักเรียน และความ          
พึงพอใจของครู 

จันทรานี สงวนนาม (2533) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็น
องค์ประกอบย่อยตัวหนึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นวิธีการที่จะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 

อุทัย สันติสกุล (2534) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิผลและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อง มาเป็ น เกณ ฑ์ การพิจารณ าครอบคลุมประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 2) ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) 3) ความพึงพอใจในงานซึ่งมีความสัมพันธ์กับบรรยกาศภายในองค์การ             
4) ความเจริญเติบโตขององค์การ 

วิโรจน์ จันทสิงห์ (2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่
ได้รับรางวัลพระราชทานพบว่า งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  

ภารดี อนันต์นาวี (2545) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยได้สังเคราะห์ ตัวบ่งชี้
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช้ในการวิจัยไว้สองประการ คือ ความพึงพอใจในงานของครู และ
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน 

เกษม วัฒนชัย (2545) มีแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาโรงเรียนท าให้โรงเรียนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน 



 45 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้ให้ทัศนะในมุมมองของนักประเมินเกี่ยวกับนิยามของ
ความส าเร็จของโรงเรียนว่าแตกต่างกันตามตัวแบบการประเมินและจุดเน้นการประเมิน โดยสรุปค า
นิยามความส าเร็จของการด าเนินงานของโรงเรียน ได้ดังนี้ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการวัดใน
รูปแบบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจากแบบทดสอบมาตรฐาน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมี
ส่วนร่วมเป็นปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียน 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ซึ่งได้สังเคราะห์ปัจจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย            
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัวแปร ได้แก่ 
1) ความสามารถในการผลิต 2) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการ
ปรับตัว 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) ความสามัคคีของ
บุคลากร 7) ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร และ 8) บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ (2549) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อ           
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการวิเคราะห์พหุระดับของการวิเคราะห์เส้นทาง (Multi-level of path 
analysis) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน              
3) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน 4) ความสามารถในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และ 5) ความพึงพอใจในการท างานของครู อาจารย์ 

ธวัช กรุดมณี (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ            
มีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนที่มีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยระดับองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การของ
โรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญของประสิทธิผลองค์การ
ของโรงเรียน 

นงลักษณ์  เรือนทอง (2550) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 
3) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ 4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 
และ 8) ความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 

นริศ  สวัสดี (2550) ได้ท าการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ก าหนดประเด็นในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถ คุณลักษณะ               
และทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนตามการรับรู้ของครูในประเด็นต่าง ๆ จ านวน 12 ประเด็น ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 3) สุขภาพ พลานามัย และ
สุขนิสัยที่ดี 4) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
5) ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 6) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  7) การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อท้องถิ่น และต่อสังคม 8) ความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 9) ทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 10) สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา 11) ทักษะและความสามารถในการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 12) การรักการท างานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

สัมฤทธิ์   กาเพ็ ง (2551) ได้ท าการวิจัย ปั จจัยทางการบริหารที่ มี อิทธิผล            
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ใช้กลุ่มตัวอย่าง                     
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการสังเคราะห์ หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
4 ประการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ฤทัยทรัพย์  ดอกค า (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 

โสภิณ  ม่วงทอง (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในภาคตะวันออก โดยการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ว่า ผลของการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์ในโรงเรียนจนสามารถท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ครู-อาจารย์มีความพึงพอใจในการท างานของตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพิจารณา 
จากตัวบ่งชี้ 5 ประการ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 3) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน 4) ความพึงพอใจของครู  และ                  
5) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

พัฒนะ สีหานู (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาคตะวันออก โดยสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สรุปเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เข้ากับ
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สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 3) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ 4) ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่องาน 

ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ตัวบ่งชี้ประสิทธิผล
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                 
3) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 4) ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

พิไลวรรณ แตงขาว (2556) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถเรียงล าดับค่ามากไปหาน้อยได้ดังนี้                 
1) องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนการสอน 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบ 4) ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 5) การมีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง 6) สภาพแวดล้อม 7) การมีส่วนร่วม 
และ 8) องค์การ 

สิรินาถ  แววสง่า (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน พ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี และศิลปะ 

พันธโรจน์  กมลโรจน์สิริ (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในประเทศไทย จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องการ                 
ประเมินประสิทธิผลในงานวิจัยนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย โดยใช้ตัวแบบของ 
Hoy & Miskel (1991) ที่บอกว่าประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดได้ด้วยตัวบ่งชี้ 2 ประการ คือ  
1) การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน และ 2) ความพึงพอใจในการท างาน 

จ าเนียร  แจ่มอ าพร (2557) ได้ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้สังเคราะห์เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
พบว่าเกณฑ์ที่ส าคัญของผลลัพธ์ที่ควรค านึงถึงในการประเมินหรือตัวชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียนมี              
3 ประการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการท างาน และประสิทธิผลโดยรวมของ
โรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเลือกรูปแบบและเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยม  
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 เป้าหมายรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผน             
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์       
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
พ.ศ. 2553  
 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง            
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 
 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
 1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
 2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
 3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 
ประเภทการศึกษา  



 49 

 4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ  
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12                
(พ.ศ.2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าประสงค์รวม  

1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม  
3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ 1) คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค า

รับรอง การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ร้อยละของคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 3) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป 4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  5) ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวม 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คน
ไทย ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุก  
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น และ 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย          
จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายใน และโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีทักษะความรู้และความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม  ที่เหมาะสม 
พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้แล ะทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้
สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งใน
ด้าน การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบ
อาชีพและยกระดับ รายได้โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และ
สภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ห่างไกล 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด
ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความ
หวงแหน และธ ารงรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญ และป้องกัน แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง         
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูง
กว่า ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่า สามารถ ให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความ
ทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลาง มีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลัง การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา                     
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
 มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
- ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ           

แต่ละระดับชั้น 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการสอบวัดระดับชาติ 
- ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
- ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
- ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
- สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
- การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพัทธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- การมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
- การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
- การจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
- การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐาน               
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ              
มีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้        
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการ
ท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
 จากการที่ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความมีประสิทธิผลและผู้วิจัยได้การศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                
ที่ส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียน ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ถี ่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน           4 
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน           1 
การพัฒนาด้านวิชาการ           1 
การพัฒนาทักษะผู้เรียน           1 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน           1 
ความพึงพอใจของครู           3 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู           1 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร           2 
การพัฒนาบุคลากร           1 
การมีส่วนร่วมของชุมชน           6 
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น           1 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาพแวดล้อมที่มากระทบ 

          2 

จ านวนผู้เข้าเรียน           1 
จ านวนผู้ที่ลาออก           1 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 

          1 

ความสามารถในการแก้ปัญหา           1 
องค์กรแห่งการเรียนรู้           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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รว
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
การน าที่เข้มแข็ง           1 
การท างานเป็นทีม           1 
การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย           1 
ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ           1 
เป้าหมายชัดเจน           1 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน           2 
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ข้อมูล 

          1 

การพัฒนาหลักสูตร           1 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา           1 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน           0 
ความส าเร็จทางวิชาการ           0 
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน           0 
ความสามัคคี           0 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน           0 
ผู้บริหารมืออาชีพ           0 
เน้นการเรียนการสอน           0 
การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน           3 
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน           0 
การพัฒนาด้านวิชาการ           0 
การพัฒนาทักษะผู้เรียน           0 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน           0 
ความพึงพอใจของครู           4 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู           0 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร           0 
การพัฒนาบุคลากร           1 
การมีส่วนร่วมของชุมชน           4 
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น           0 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาพแวดล้อมที่มากระทบ 

          0 

จ านวนผู้เข้าเรียน           0 
จ านวนผู้ที่ลาออก           1 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 

          0 

ความสามารถในการแก้ปัญหา           0 
องค์กรแห่งการเรียนรู้           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
การน าที่เข้มแข็ง           0 
การท างานเป็นทีม           0 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย           1 
ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ           0 
เป้าหมายชัดเจน           0 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน           0 
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ข้อมูล 

          0 

การพัฒนาหลักสูตร           0 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา           0 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน           0 
ความส าเร็จทางวิชาการ           1 
คุณภาพของการปฏิบัติงาน           1 
คุณภาพงานของครู           1 
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน           1 
ความสามัคคี           0 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน           0 
ผู้บริหารมืออาชีพ           0 
เน้นการเรียนการสอน           0 
การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ถี ่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน           5 
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน           0 
การพัฒนาด้านวิชาการ           0 
การพัฒนาทักษะผู้เรียน           0 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน           0 
ความพึงพอใจของครู           5 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู           0 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร           0 
การพัฒนาบุคลากร           1 
การมีส่วนร่วมของชุมชน           3 
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น           0 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาพแวดล้อมที่มากระทบ 

          3 

จ านวนผู้เข้าเรียน           0 
จ านวนผู้ที่ลาออก           0 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 

          1 

ความสามารถในการแก้ปัญหา           1 
องค์กรแห่งการเรียนรู้           2 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ถี ่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
การน าที่เข้มแข็ง           0 
การท างานเป็นทีม           0 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย           0 
ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ           0 
เป้าหมายชัดเจน           0 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน           1 
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ข้อมูล 

          0 

การพัฒนาหลักสูตร           0 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา           0 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน           2 
ความส าเร็จทางวิชาการ           0 
คุณภาพของการปฏิบัติงาน           0 
คุณภาพงานของครู           0 
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน           1 
ความสามัคคี           1 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน           4 
ผู้บริหารมืออาชีพ           1 
เน้นการเรียนการสอน           1 
การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน           6 
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน           0 
การพัฒนาด้านวิชาการ           0 
การพัฒนาทักษะผู้เรียน           0 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน           0 
ความพึงพอใจของครู           2 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู           0 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร           0 
การพัฒนาบุคลากร           0 
การมีส่วนร่วมของชุมชน           4 
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น           0 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาพแวดล้อมที่มากระทบ 

          0 

จ านวนผู้เข้าเรียน           0 
จ านวนผู้ที่ลาออก           0 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 

          0 

ความสามารถในการแก้ปัญหา           0 
องค์การแห่งการเรียนรู้           2 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
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ักส

ตูร
แก

นก
ลา

ง (
25

51
) 

คว
าม

ถี ่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน            
การน าที่เข้มแข็ง           0 
การท างานเป็นทีม           0 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย           0 
ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ           0 
เป้าหมายชัดเจน           0 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน           0 
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ข้อมูล 

          0 

การพัฒนาหลักสูตร           0 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา           0 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน           5 
ความส าเร็จทางวิชาการ           0 
คุณภาพของการปฏิบัติงาน           0 
คุณภาพงานของครู           0 
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน           0 
ความสามัคคี           0 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน           4 
ผู้บริหารมืออาชีพ           1 
เน้นการเรียนการสอน           1 
การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน           0 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
 
 
 

 คว
าม

ถี่ 
(ห

น้า
 5

4) 

คว
าม

ถี่ 
(ห

น้า
 5

6) 

คว
าม

ถี่ 
(ห

น้า
 5

8) 

คว
าม

ถี่ 
(ห

น้า
 6

0) 

รว
มค

วา
มถ

ี ่

ล า
ดับ

ที ่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 3 5 6 18 1 
ความพึงพอใจในการเรียนของผู้เรียน 1 0 0 0 1 10 
การพัฒนาด้านวิชาการ 1 0 0 0 1 10 
การพัฒนาทักษะผู้เรียน 1 0 0 0 1 10 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน 1 0 0 0 1 10 
ความพึงพอใจของครู 3 4 5 2 14 3 
การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู 1 0 0 0 1 10 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 2 0 0 0 2 9 
การพัฒนาบุคลากร 1 1 1 0 3 8 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 6 4 3 4 17 2 
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 1 0 0 0 1 10 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาพแวดล้อม
ที่มากระทบ 

2 0 3 0 5 6 

จ านวนผู้เข้าเรียน 1 0 0 0 1 10 
จ านวนผู้ที่ลาออก 1 1 0 0 2 9 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก 

1 0 1 0 2 9 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 0 1 0 2 9 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 0 0 2 2 4 7 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
 
 

 คว
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ถี่ 
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น้า
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ถี่ 
(ห

น้า
 5
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คว
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น้า
 5
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คว
าม

ถี่ 
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น้า
 6
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รว
มค

วา
มถ

ี่ 

ล า
ดับ

ที่ 

ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน       
การน าที่เข้มแข็ง 1 0 0 0 1 10 
การท างานเป็นทีม 1 0 0 0 1 10 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 1 1 0 0 2 9 
ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ 1 0 0 0 1 10 
เป้าหมายชัดเจน 1 0 0 0 1 10 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน 2 0 1 0 3 8 
การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล 1 0 0 0 1 10 
การพัฒนาหลักสูตร 1 0 0 0 1 10 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา 1 0 0 0 1 10 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 0 0 2 5 7 4 
ความส าเร็จทางวิชาการ 0 1 0 0 1 10 
คุณภาพของการปฏิบัติงาน 0 1 0 0 1 10 
คุณภาพงานของครู 0 1 0 0 1 10 
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน 0 1 1 0 1 10 
ความสามัคคี 0 0 1 0 1 10 
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 0 0 4 4 7 4 
ผู้บริหารมืออาชีพ 0 0 1 1 2 9 
เน้นการเรียนการสอน 1 0 1 1 1 10 
การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 1 0 0 0 1 10 
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 จากตารางที่ 2.3 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัย และผู้วิจัยได้การศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อกับการจัดการศึกษาที่ส าคัญ ดังกล่าว
ข้างต้น พบว่ามี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีความถี่สูงสุด 
4 อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป ซ่ึงแสดงเป็นโมเดลการวัด ได้ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นตัว
บ่งชี้ส าหรับวัดประสิทธิผลของโรงเรียนได้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน          
2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) ความพึงพอใจของครู และ 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน  

   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียน
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ดังนี้  
 Good  (1973) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ความส าเร็จ
ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการทดสอบของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสอง
อย่างรวมกัน 
 Steers (1991) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าหมายถึง ความส าเร็จที่
ได้จากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะด้วยของแต่ละบุคคล 

ประสิทธิผล 
ของโรงเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความพึงพอใจของครู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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          สมพร เชื้อพันธ์ (2547) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ 
ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการ
สอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  
           พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
 ปราณี กองจินดา (2549) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 
 Lau Hoy & Miskel (2001) กล่าวว่า ผลผลิตทางการศึกษา คือ คะแนนของนักเรียนที่ได้
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
บางกลุ่ม เช่น ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และนักวิชาการ ที่คิดว่าประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถ            
วัดด้ วยคะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของผู้ เรียน  นอกจากนั้ นยั งสอดคล้องกับ  Heck                        
(Hoy & Miskel, 2008 citing Heck, 2000) แ ล ะ Peter ( Mortimore Hoy & Miskel, 2008              
citing Peter Mortimore, 1998) ที่กล่าวว่า คะแนนจากผลการทดสอบของนักเรียนที่สูงขึ้นหรือ
พัฒนาขึ้นเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนเช่นกัน  
 ปาริชาติ โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET             
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ (2557) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
 บุญเหลือ ทาไทสง (2557) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดจาก
ความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดได้จากคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของนักเรียนในการประเมินระดับชาติ O-NET  
 สิรินารถ แววสง่า (2557) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับ         
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559) 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

- ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ           
แต่ละระดับชั้น 

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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- ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการสอบวัดระดับชาติ 
- ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)           
ปีการศึกษา 2559 จาก เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การ เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความ
คิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาองค์การ และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 Davis & Newstrom (1989) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็น
เรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยท าให้มีความส าเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง ( Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) 
และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) 
 Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเกี่ยวข้องใน
ด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ที่จะ
กระท าในสิ่งที่บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มท าให้
เกิดการมีส่วนร่วม 
 วันชัย วัฒนศักดิ์ (2549) การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว 
ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวน
ทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้
ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ 
 นิรันดร์ จงวุฒิ เวศน์ (2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้อง 
(Involvement) ทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการ
เป็นส่วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และ
โอกาสที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีทั้ งผู้กระท า (The actor) 
ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผู้เป็นบริบทของการกระท า  
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
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 ความพึงพอใจของครู  
 Fred Luthans (1998) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพอใจหรือภาวะ
อารมณ์ทางบวกที่เป็นผลมาจากการประเมินบุคคลเกี่ยวกับงาน 
 Steers (1991) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกท่ีบุคคลให้คุณค่าใน
งานหรือประสบการณ์จากงาน “ความพึงพอใจเป็นผลมากจากการรับรู้ที่บุคคลนั้นประเมินการให้
คุณค่ากับงานที่ท า” 
 Hoy & Miskel (1991) กล่าวว่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความร  ้สึกที่มีการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันระหว่างร่างกาย และจิตใจและสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจในงานเป็นการ
ตอบสนองผลกระทบกับงานของบุคคล 
 Vicchio (1991) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน เป็นผลรวมความคิด ความรู้สึก แนวโน้มที่
แสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่องานของแต่ละบุคคล 
 Lock & Corawford 2000 อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ความพึงพอใจในงาน 
หมายถึง ความเต็มใจ ความต้องการและความปรารถนาของบุคคลที่ จะท างาน ความพึงพอใจเป็น
ตัวกระตุ้นซึ่งเกิดจากการชอบงานและพยายามท างานให้ส าเร็จ  
 ภารดี อนันต์นาวี (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานของครู หมายถึง ระดับความรู้สึก
หรือทัศคติโดยส่วนร่วมที่ดีต่องาน สภาพแวดล้อมของงานที่ท าหรือความต้องการของครูในการที่จะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในโรงเรียน 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึกของครูที่อยาก
ท างานในโรงเรียน มีความสุขกับรายได้ สวัสดิการ 
 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจของครูนั้นมองได้สองลักษณะ คือ 
ความรู้สึกของครูที่พึงพอใจในงานทั้งหมด และอารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่องานของครูทั้งในด้านบวกและ
ลบที่แต่ละคนมีต่องานของตน รวมทั้งสภาพร่างกายและสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานในโรงเรียน 
 พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ (2557) กล่าวว่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรู้สึก
ของครูทีม่ีต่อวิชาชีพ และการท างานในโรงเรียน 
 พัฒนะ สีหานู (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรู้สึกของครูที่แต่
ละคนมีต่องานของตน รวมทั้งสภาพร่างกาย และสังคมในงานที่ท า การมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากการท างาน 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรู้สึกมีความสุขกับการท างานใน
โรงเรียน โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานส่งผลให้ครูท าให้
งานส าเร็จ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
             คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ 
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1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย 
3) ใฝ่เรียนรู้ 
4) อยู่อย่างพอเพียง 
5) มุ่งม่ันในการท างาน 
6) รักความเป็นไทย 
7) มีจิตสาธารณะ 
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 

ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ           
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการ
ท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ เกิดขึ้น                      
กับนักเรียนตามการรับรู้ของครู 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
   2.1.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2529)  ได้สังเคราะห์งานวิจัย                 
เรื่อง ตัวบ่งชี้ก าหนดประสิทธิผลของโรงเรียน จากงานวิจัยจ านวน 50 เรื่อง สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมี 5 ตัวบ่งชี้ ในส่วนตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับครูนั้น วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอนเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

พิมพ์อร  สดเอ่ียม (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า ต าแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์มีอิทธิพลเฉพาะทางตรงต่อค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมของนักศึกษารายห้องเรียน ไม่มีตัวแปร
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ใดในระดับห้องเรียนมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของศึกษารายห้องเรียน            
วุฒิการศึกษาและแรงจูงใจในการท างานของอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของอาจารย์รายห้อง อายุของอาจารย์และบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
แรงจูงใจในการท างานของอาจารย์ยังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการท างานของอาจารย์รายห้องเรียน 

วิมลรัตน์  บุญชู (2549) ศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร 
รองลงมาคือ คุณลักษณะของนักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และพฤติกรรมของครูตามล าดับ 
ซึ่งสามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 89 

ถาวร เส้งเอียด (2550) วิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเป็นบวก โดยในปัจจัยระดับโรงเรียนพบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก คือ พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารหลักสูตรของ
โรงเรียนตามล าดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร บรรยากาศของ
โรงเรียน จ านวนครูในโรงเรียน และจ านวนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 

ธวัชชัย  ตั้งอุทัยเรือง (2557) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคกลางของ
ประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและสมรรถนะ
ขององค์การมีอิทธิพลตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สุนีรัตน์  เอ่ียมประไพ (2557) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา                
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้รูปแบบระดับชั้นลดหลั่น ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยในระดับครู ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการท างานของครู พฤติกรรมการสอนของครู แล ะ
บรรยากาศการเรียนการสอน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่ วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิการถดถอยที่แสดงผลของตัวแปรตามบรรยากาศ
ทางการเรียนการสอนต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

นฤมล เจริญพรสกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน 

Ruhl (1985) ศึกษาปัจจัยที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาให้
โรงเรียนประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ความคาดหวังในความส าเร็จของงาน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
บรรยากาศโรงเรียน เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน 
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Mann and Lawrence (1989) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน
พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร 

Reid et al. (1992) สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล 
ของโรงเรียน พบว่า มีปัจจจัย 5 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านการบริหารงาน 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3) ปัจจัยด้านครู 4) ปัจจัยด้านผู้บริหาร และ               
5) ปัจจัยด้านโรงเรียน 

Wren (1997) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการท างานและการรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากครู พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครูสามารถท านาย
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ดีที่สุด  

Liu (2006) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศจีนเพ่ือค้นหากระบวนการ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศจีน พบว่า กระบวนการสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนมีหลาย
กระบวนการแตกต่างกันและตรงข้ามกับที่ระบุในวรรณกรรมต่างประเทศ ซึ่งความแตกต่างนี้รวมถึง
ความส าคัญของบทบาทครูประจ าชั้นที่เข้มงวดกับนักเรียน ความส าคัญของผลการเรียนนักเรียน 
ผลกระทบของห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ครูจะเน้นกิจกรรมนักเรียนทั้งห้องมากกว่าทีละกลุ่ม ผลกระทบ
จากความขาดแคลน สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากร โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตชนบท 
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตเมือง มีสิ่งแตกต่างส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความ
คาดหวังของนักเรียน (เฉพาะความคาดหวังในอนาคต) โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพครู 

Omolade (2007) ศึกษาระบบการทดสอบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ไนจีเรีย เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์รูปแบบระบบโรงเรียนของฮอย และมิสเกล Hoy & Miskel 
(1991) และผลกระทบที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีสมมติฐานการวิจัยว่า โครงสร้าง 
บรรยากาศ สมรรถภาพโดยรวม และการเมืองจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ซึ่งผลพบว่าส่วนประกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยสมรรถภาพ
โดยรวมส่งผลสูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนตามความรับรู้ของครู 

Harrison (2008) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนจากโรงเรียน 11 โรงในเขตเซาท์เทิร์นมิสซิสซิลปี้ เพ่ือค้นหาการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนที่สามารถท านายประสิทธิผลของโรงเรียน โดยศึกษาจากตัวแปร 7 ตัว พบว่า ความคิดเห็น
ของครูเห็นว่า อายุ ระดับโรงเรียน และเพศ สามารถท านายประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนผู้บริหาร
เห็นว่าระดับความรู้ อายุ และประสบการณ์เป็นตัวแปรท านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

Lovell (2009) ศึกษาประสิทธิภาพของครูใหญ่ : การศึกษาความรู้สึกของครูใหญ่ที่
มีต่อประสิทธิภาพและดัชนีการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้สึกของครูใหญ่ต่อความเชื่อเรื่องประสิทธิภาพกับตัวดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหารโรงเรียนจากรัฐจอร์เจีย 387 คน โดยใช้หลักของประสิทธิภาพ  Scale 
(PSES) ที่พัฒนาโดย Tschannen-Moran และแกเรส (Gareis, 2004 cited in Lovell, 2009) ผล
พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติแต่มีสิ่งค้นพบใหม่ว่า ความเชื่อของครูใหญ่ เรื่องประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน  
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  Nasrin (2011) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิผลของพนักงานในองค์การ 
พบว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ การประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอและภารกิจมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของพนักงานด้านความผูกพันของพนักงานและก าลังใจในการท างานของพนักงาน  
  Foss & Knudsen (2013) สมรรถนะองค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
โดยให้ความเห็นว่าสมรรถนะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การที่จะช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์การ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผล 
  สรุปได้ว่าโรงเรียนจะด ารงอยู่ได้ต้องมีผลส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยมี
ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียน การที่จะรู้ว่าโรงเรียนนั้นๆมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น
พิจารณาได้จากเกณฑ์หลายเกณฑ์ โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นองค์การหนึ่งของระบบนั้น จะมีปัจจัย
ต่างๆมากมาย เช่น บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า เป็นต้น 
 2.1.3  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง การบริหารทุก ๆ องค์การ       
จะประสบผลส าเร็จเกิดประสิทธิผลต่อองค์การได้จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ มีนักวิชาการให้แนวคิดไว้หลากหลาย ดังนี้  

Gibson (1973) ได้อธิบายถึงประสิทธิผลว่ามี 3 ระดับ ได้แก่  ระดับบุคคล ระดับ
กลุ่มและระดับองค์การ ในแต่ละระดับมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับบุคคลเป็นการ
เน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การ ซึ่งโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาประเมิน
ประสิทธิผลระดับบุคคลโดยใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน
หรือการได้รางวัลตอบแทน ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคล ได้แก่ ความสามารถ 
ทักษะ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและความเครียด 

2. ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่ม เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็น
สมาชิกในองค์การที่ท างานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผล
ระดับกลุ่ม ได้แก่ ความสามัคคี ภาวะผู้น า โครงสร้าง สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐาน 

3. ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ เป็นภาพรวมของประสิทธิผล
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรม  

Steers (1977) ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันว่า องค์การต้องประกอบด้วย ปัจจัยสอง
ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้าง และ 2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ทั้งสองปัจจัยนี้เป็นตัวบ่งชี้หลักที่จะ
ท าให้องค์การด าเนินไปได้อย่างถูกทิศทาง และบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนในองค์การที่ได้ก าหนดไว้ตามสายงานการบังคับบัญชาและบทบาท
หน้าที่ ตลอดจนขนาดขององค์การและขนาดของงาน โครงสร้างจะมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การกระจายอ านาจ ความช านาญเฉพาะทาง ความเป็นทางการ ช่วงการบังคับบัญชา ขนาดของ
หน่วยงาน ส่วนปัจจัยด้านเทคโนโลยีนั้น หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนความส าเร็จขององค์การ
หรือประสิทธิผลขององค์การ 
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Purkey & Smith (1983) ได้สรุปปัจจัยโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 13 ปัจจัย คือ         
1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางด้านการเรียนการสอน 2) หลักสูตรมีจุดหมายที่ดี ชัดเจน 3) เป้าหมาย
โรงเรียนชัดเจนและคาดหวังสูง 4) มีการท างานตรงตามเวลา 5) ให้ความส าคัญการบรรลุผลส าเร็จ
ด้านวิชาการ 6) บรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย 7) มีความส านึกในความเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน 8) มีการส่งเสริมสวัสดิการและความมั่นคงของบุคลากร 9) มีการพัฒนาบุคลากรในการ
เรียนรู้ 10) มีระบบการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 11) มีการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน              
12) มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ 13) การสนับสนุนทางสังคม 

Sathe (1985) กล่ าวว่าวัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ความส าเร็จและประสิทธิภาพขององค์การในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สมาชิก 2) ช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 4) ช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในการสื่อสาร 5) ช่วยให้สมาชิกรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ 6) ช่วยให้การรับรู้ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ตรงกัน และ 7) ช่วยให้เกิดการใช้เหตุผลในการ
แสดงพฤติกรรม 

Russell Altealer & Velgen (1987) ได้ศึกษากับครูประถมศึกษาและมัธยมในรัฐ
ไอโอวา จ านวน 316 คน พบว่า ฐานะการแบ่งงานระดับชั้นที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีนัยส าคัญ และการสนับสนุนจากสังคมโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชา 
เป็นตัวท านายที่มีนัยส าคัญในการท างานให้บรรลุผลความส าเร็จในการท างาน  

Russell et al. (1987) จากการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนให้บรรลุผลส าเร็จและยังส่งผลถึงความ                    
ส าเร็จในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของผู้จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมาก 
ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน คู่สมรส และเพ่ือนหรือญาติรวมกัน สามารถ
ท านายอาการผิดปกติของครูได้ 50-60% โดยที่การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาที่ต่างกันมีผลท าให้
อาการผิดปกติด้านปัญหาอารมณ์ ความสัมพันธ์กับนักเรียนและการท างานให้บรรลุผลส าเร็จของครู
แตกต่างกัน 

Cameron and Ettington (1988) กล่าวว่าวัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยวัฒนธรรมโรงเรียนต้องมีความเข้มแข็งและสอดคล้องเข้ากัน
ได้ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความเชื่อในแนวทางเดียวกันอันจะน ามาซึ่งการคิดและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน 

Burke  and Greenglass (1988) ได้ศึกษาพบว่า หากครูได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมสูง ย่อมท าให้เกิดความท้อแท้ในการท างานน้อยลง และจะส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนด้วย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน หากครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม 
ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน และการอาชีพ ความตั้งใจดีและ
ความทุ่มเทของครูจะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผล 
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   Steers & Porter (1991) ได้อธิบายว่า เมื่อบุคคลเริ่มท างานอาจจะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถหรือตั้งใจท าเพียงอย่างเดียว หรืออาจจะท าเพียงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเท่านั้น 
การจูงใจจะช่วยให้คนใช้ความพยายามในการท างานมากขึ้น 
   Chrispeels (1992) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยการศึกษาเฉพาะกรณีใน
โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 8 แห่ง โดยท าการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง 
การวิจัยดังกล่าวศึกษาเกี่ยวกับ 1) วัฒนธรรมและบรรยกาศในโรงเรียน 2) หลักสูตรและการสอน           
3) ภาวะผู้น าของครูใหญ่ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์        
ใช้แบบสอบถาม ผลการทดลอง และแบบบันทึกข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1) การเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการหลักสูตรและครูได้ท างานร่วมกันมีความจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน
ของนักเรียน 2) โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นครูใหญ่ต้องมีภาวะผู้น า และ 3) ต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่ดี 

Daft (1992) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นสิ่งที่สร้างให้โรงเรียนบรรลุความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยวัฒนธรรมโรงเรียนจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับค่านิยมทางวัฒนธรรมกับความเชื่อ กลยุทธ์ของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุผลได้ 

Buthwell & Kazanas (1992) น าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์การไว้ดังนี้ คือ 

1) ปัจจัยระดับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สภาพของงาน แรงจูงใจ ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความสามารถ และความถนัด 

2) ปัจจัยระดับกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่ โครงสร้าง ภาวะผู้น า การยึดเหนี่ยว
ในกลุ่ม บทบาท ปทัสถาน และสถานภาพ 

3) ปัจจัยระดับองค์การ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง เทคโนโลยี กลยุทธ์ และ
วัฒนธรรม 
   Burke and Litwin (1992) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การน าเสนอเป็นแบบจ าลอง (Model) ได้แก่ ภาวะผู้น า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหาร 
แรงจูงใจในการท างานของครู ความต้องการและค่านิยมในการท างานของครู 

Newmann and Wehlage (1993) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย จ านวน
มากกว่า 800 เรื่อง สรุปได้ว่า ความส าเร็จของโรงเรียนขึ้นอยู่กับความผูกพันต่อองค์การ 
(Commitment) และสมรรถนะของบุคลากรภายในโรงเรียนโดยชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีความเชื่อมโยงกับคุณลักษณะต่าง ๆ ขององค์การที่ย้อนหลังไปถึงทักษะต่าง ๆ ของ 
บุคลากรรายบุคคล 

Chen (1996) ได้ท าการศึกษาวิจัย พบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
อาจารย์ เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของครูซึ่งเป็น
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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Andersion (2000) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน
และสถาบันทางเทคนิค ในรัฐเทนเนสซี่โดยกรอบการศึกษาวัฒนธรรมของ คาเมรอนและเอตติงตัน 
พบว่า วัฒนธรรมแบบ เปลี่ยนแปลงพัฒนา (Adhocraty Culture) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้เรียน การพัฒนาทาง วิชาการของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจ้างงานของผู้บริหารและอาจารย์ 
การพัฒนาวิชาชีพและ คุณภาพอาจารย์ ความเปิดของระบบเชิงสัมพันธ์กับชุมชน ความสามารถใน
การได้มาซึ่งทรัพยากรและ สุขภาพองค์การ วัฒนธรรมแบบครอบครัว (Clan Culture) มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาทางวิชาการของ ผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจ้างงานของ
ผู้บริหารและอาจารย์ ความเปิดของระบบและปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ความสามารถในการได้มาซึ่ง
ทรัพยากร สุขภาพองค์การและ ความพึงพอใจทางการศึกษาของผู้เรียนวัฒนธรรมแบบราชการ 
(Bureaucratic Culture) มีอิทธิพลต่อ สุขภาพองค์การ การพัฒนาทางวิชาการของผู้เรียน ความพึง
พอใจในการท างานของผู้บริหารและ อาจารย์ และความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากร และ
วัฒนธรรมแบบการตลาด (Market Culture) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ความเปิด
ของระบบและปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรและสุขภาพองค์การ และ
ความพึงพอใจทางการศึกษาของผู้เรียน 

Robbins (2001) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลในองค์การแสดงออกจากผลต่อเนื่อง
จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่เก่ียวกับปัจเจกบุคคล ได้แก่ 
  1.1 คุณค่า ค่านิยมและทัศนคติ บุคคลแต่ละคนเข้าสู่องค์การภายใต้ความรู้สึกนึกคิดที่
แตกต่างกันมีผลท าให้คิดและกระท าไม่สอดคล้องกันได้ การท าให้บุคคลในองค์การรับทราบคุณค่า
และทัศนคติร่วมกันขององค์การ จึงเป็นปัจจัยแรกท่ีท าให้เข้าใจบุคคลได้ง่ายข้ึน 
  1.2 บุคลิกลักษณะ เป็นการสั่งสมลักษณะของแต่ละคนไว้ในตัว ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ระบบ
ในองค์การ บุคลิกลักษณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเข้าใจเรื่องบุคลิกแต่ละคน เข้าใจตนเองอย่างไร 
จะท าให้สามารถเข้าใจลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1.3 การรับรู้ ถือเป็นหัวใจส าคัญของบุคคลในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการกระท าของ
บุคคลเพราะการที่บุคคลแต่ละคนรับรู้ท าให้บุคคลเลือกที่จะแสดงหรือเป็นไปรวมทั้งการแสดงออก
ตามท่ีรับรู้ว่าคนอ่ืนๆมองและมีความคิดต่อตัวเขาเองอย่างไร 
  1.4 แรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ตัวบ่งชี้หลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปัจจัย
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เพราะท าให้คนมุ่งหวังผลส าเร็จของงาน จึงเป็นเรื่องส าคัญ
ประการหนึ่ง 
  1.5 การเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่องค์การพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล โดยมุ่งหวัง              
ให้ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จ องค์การต้องการให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล 
  1.6 การตัดสินใจส่วนบุคคล บุคลากรทั้งหมดทุก ๆ องค์การจะต้องเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกระหว่าง 2 ทางหรือมากกว่านั้น 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญหลายประการที่ โยงถึงกัน           
เพ่ือกันจากพฤติกรรมระหว่างบุคคล ด้วยเหตุผลที่เมื่อเข้าไปอยู่รวมกับบุคคลอ่ืน  ๆ จ าเป็นต้อง



 75 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออกไปปัจจัยระดับนี้ ได้แก่ บทบาท ปทัสถาน และสถานะ กลุ่มพลวัต               
การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น า และความขัดแย้ง 

3. ปัจจัยระดับองค์การ เป็นปัจจัยที่มีผลเชื่อโยงถึงกัน เพ่ือท าให้องค์การสามารถพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ โครงสร้างองค์การ การออกแบบงาน การประเมินผลงานและการ
ให้รางวัล และวัฒนธรรมองค์การ  
   Scott (2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลขององค์การ : ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะครูและบรรยากาศโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมี 6 ปัจจัย ดังนี้ 
1) ภาวะผู้น า 2) ความเป็นมืออาชีพของครู 3) ความมุ่งเน้นวิชาการ 4) บรรยากาศโรงเรียน           
5) สมรรถนะครู และ 6) สมรรถนะรวมของโรงเรียน 
   Omolade (2007) ได้ศึกษาวิจัยการทดสอบระบบประสิทธิผลของโรงเรียน           
กับโรงเรียนประถมในประเทศไนจีเรีย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ปัจจัย           
ดังนี้  1) โครงสร้างของโรงเรียน 2) บรรยากาศในโรงเรียน 3) สมรรถนะรวมของโรงเรียน และ                 
4) การปกครองภายในโรงเรียน 

Cooper (2010) ได้ศึกษาวิจัย สมรรถนะรวม พฤติกรรมการเป็นประชากรของ
องค์การ และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมในรัฐอัลบามา จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย  สมรรถนะรวมขององค์การ และพฤติกรรมองค์การ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.59 และ 0.53 ตามล าดับ 

Reeves (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนประถมในตอนเหนือ
ของอัลบามา พบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ดังนี้ 1) ภาวะผู้น า 
2) ความเป็นมืออาชีพของครู 3) ความโดดเด่นทางวิชาการ 4) บรรยากาศองค์การ 5) สมรรถนะรวม
องค์การ 6) ความไว้วางใจ 7) การมุ่งเน้นวิชาการ 8) ความคาดหวัง และ 9) สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ 

อรุณ รักธรรม (2517) ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดจากแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความต้องการและ
แสดงออกมา ตามปกติคนเรามีความสามารถในการท าสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่างหรือพฤติกรรมแตกต่าง
กัน แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น สิ่งที่จะผลักดันเอาความสามารถของตน
ออกมาได้ คือ แรงจูงใจนั่นเอง แรงจูงใจจึงเป็นความเต็มใจที่จะใช้พลัง งานความสามารถเพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ และท าให้องค์การเกิดประสิทธิผลขึ้นด้วย  
   เทพโกศล  มูลไธสง (2532) ได้ท าการศึกษาสมการที่เหมาะสมในการท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ประสบการณ์ในการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
   กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536) ได้ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบว่า
มีปัจจัยที่มีอิทธิพล 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านชีวสังคมของผู้บริหาร ประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ การได้รับการอบรมทางการบริหาร 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น า พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 3) ปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย ความสามัคคีของครู และการได้รับการสนับสนุนทาง
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สังคมของครู และ 4) ปัจจัยด้านโรงเรียน ประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน อัตราส่วนระหว่างครูต่อ
นักเรียน และอัตราส่วนระหว่างครูที่มีวุฒิปริญญาต่อครูที่มีวุฒิต่ ากว่า 
   บุญเรือน  หมั้นทรัพย์ (2538) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัด
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก และปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถท านาย
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ พฤติกรรมผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ 
ปัจจัยด้านครู ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ความสามัคคี ความพึงพอใจ ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
พฤติกรรมด้านการเรียน สังคม และการเรียนพิเศษ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัด
การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ  
   บัญชา  แสนทวี (2539) ได้ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนในการจัดประสบการณ์ ให้แก่ เด็กก่อนประถม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน  
   ภารดี  อนันต์นาวี (2545) ศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า สถานการณ์ในโรงเรียน 
คุณลักษณะของผู้น าของผู้บริหาร และบรรยากาศของโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
   วาสนา  ไชยพรรณา (2546) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ปัจจัย
ด้านความผูกพันต่อองค์การของครูมีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา 
   พิมพ์อร  สดเอ่ียม (2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยผลการวิจัยสภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของครู อาจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มีผู้ท าการศึกษาวิจัย
พบว่า โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเจริญเป็นสังคมเมืองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
อาจารย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
   ประยงค์ ชูรักษ์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจแบบสัมพันธ์ ภาวะผู้น า          
การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจแบบเห็นพ้องต้องกัน และการสื่อสาร 
   ธนวิน  ทองแพง (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
บูรพา ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหาร 
และบรรยากาศ ร่วมกันท านายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 57 และมีอิทธิพล
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ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 
และ .0001 
   สิริลักษณ์  สุอังคะ (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของ
ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานของครูโดยรวมและ
รายด้านแต่ละด้านกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการท างานของครูที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน มีตัว
แปร 6 ตัวที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 42.00 เรียงล าดับตาม
อิทธิพลของตัวแปรดังนี้ ลักษณะงาน การได้รับความส าเร็จ และความรับผิดชอบ  
   อ าภา  ปิยาภรณ์ (2549) ได้ศึกษาภาวะผู้น ากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง  
   สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยมี
ตัวแปรดังนี้ คือ ตัวบ่งชี้ด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ด้านสมรรถนะขององค์การ และด้านประสิทธิภาพของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.98 
   ถาวร  เส้งเอียด (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
ตัวแปรปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ บรรยากาศของโรงเรียน จ านวนครูใน
โรงเรียน  
   ศิราภรณ์   สุขศีลล้ าเลิศ (2550) ได้ศึกษาคุณลักษณะความทันสมัยและการ
สนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะความทันสมัยและการสนับสนุนทางสังคม ครูมีประสบการณ์ในการท างานเป็นครูต่างกัน 
มีความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษาด้านการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   ปิลัญ  ปฏิพิมพาคม (2550) ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา          
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ชยาธิศ  กัญหา (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อ
ประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ วัฒนธรรมองค์การ 
   บัณฑิต  ผังนิ รันดร์  (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ความผูกพันต่อองค์การและภาวะผู้น าองค์การ 
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   สุมิตร  ขาวประภา (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความผูกพันต่อองค์การกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
   ธวัช  กรุดมณี (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การ
ของโรงเรียนที่บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากการศึกษาได้น าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นพหุระดับซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับบุคคล ประกอบด้วย การพัฒนาคน 
แรงจูงใจในการท างาน และการมุ่งเน้นผลงาน 2) ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย การท างานเป็นทีม            
การสื่อสาร การตัดสินใจ ภาวะผู้น า และ 3) ระดับบุคคล ประกอบด้วย ทรัพยากร และเทคโนโลยี 
นโยบายการปฏิบัติ โครงสร้างองค์การ การกระจายอ านาจ วัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ชุมชน 
บรรยากาศองค์การ รางวัลและการตอบแทน 
   ประพจน์  แย้มทิม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผล
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   พัชรพร  เทิดธรรมไพศาล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
วิถีพุทธ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์การ 2) ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร 
   สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2551) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
สมรรถนะขององค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียนและปัจจัย
ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะผู้น า
ทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อบรรยากาศของ
โรงเรียน  
   จิระวุฒิ  ศรีสร้อย (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน 

สุดารัตน์  จอมสิงห์ (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล 

ศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์ (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พบว่า 
วัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ฐิตพัฒน์  สตางค์จันทร์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า 



 79 

ความผูกพันของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเลย เขต 2 
   อัลสุริยา  กรรณสูตร (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล               
ต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย                
9 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร 2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา         
4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการท างานของครู 6) การสนับสนุนทางสังคมของครู 
7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษา และ  9) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   พิมพร  ไชยตา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้พบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน 3 ปัจจัย คือ 1) ภาวะผู้น า 2) บรรยากาศโรงเรียน และ           
3) ความผูกพันต่อองค์การ 
   ญาณิศา  บุญจิตต์ (2552) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ 
ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลขององค์การ ได้ร้อยละ 88.00 
   พระมหาสมพร  สุริโย (2553) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนปริยัติธรรม คือ บรรยากาศโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.50 
   งามตา  ธานีวรรณ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากับประสิทธิผลโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง 
   พัฒนะ  สีหานู (2553) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.44 ปัจจัยสมรรถนะขององค์การ มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.11 
และปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.10 
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   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนมี 6 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ พฤติกรรมการบริหาร คุณภาพชีวิตการท างาน การสื่อสาร บรรยากาศ ความผูกพัน และ
วัฒนธรรม โดย ปัจจัยด้านบรรยากาศมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความผูกพันของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อปัจจัยความผูกพัน 
   กาญจนา  ชุมศรี (2553) ได้ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สุวะนิต  สุระสังข์ (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงมาก 
   รังสรรค์  อ้วนวิจิตร (2554) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมุ่งที่จะสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น า 
วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก            
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น า มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และความ
ผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
   มนตรี  รัตนจิตตภิญโญ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยระดับครูผู้สอนและระดับ
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา การวิเคราะห์แบบจ าลอง
ปัจจัยในระดับครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจในการท างานส่งผลทางบวกโดยตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการวิเคราะห์ไขว้ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า บรรยากาศในการท างานส่งผลทางบวกต่อคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผล
ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระบบการประเมินผลงานและให้รางวัลนั้นส่งผลทางบวก
ต่อคะแนนเฉลี่ยความชันของแรงจูงใจในการท างานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

ชันญานุช  ปิ่นทองค า (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
   ปาริชาติ  โน้ตสุภา  (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์การ ปัจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนและปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 
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3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์การที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้กับปัจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้กับ
ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และ 3) อิทธิพลรวมมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะขององค์การ ปัจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ  
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการท างานของครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปัจจัยระดับครู พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ และภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู 
   บุศรา  ภาคสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 282 คน พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบการแลกเปลี่ยน
พัฒนา วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นสายการบังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์การแบบการตลาด 
บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิผลขององค์การในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 71.6 
   อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ประกอบด้วย ภาวะผู้น า 
บรรยากาศขององค์การ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน แรงจูงใจ การท างานเป็นทีม            
การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์การ และการควบคุมงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
   เอกรักษ์  สารปรัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วัตถุประสงค์เพ่ือ
การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด คือ ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 
รองลงมาคือ ด้านนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและด้านภาวะผู้น า 
   วุฒิพร  ประทุมพงษ์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร ประกอบด้วย การจูงใจ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผู้น า การสร้างวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และการพัฒนาครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

พลอยปภัส  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว (2556) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอสนามชัยเขต สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครูมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นารีรัตน์  บัตรประโคน (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครราชศรีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครราชศรีมา พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศโรงเรียน และความผูกพันต่อองค์การ 
   สิรินารถ  แววสง่า (2557) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เรียงล าดับขนาดอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเสริมพลังอ านาจผู้บริหาร ความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร วัฒนธรรมสถานศึกษา และความเป็นผู้น าของครู 
  ธวัชชัย  ตั้งอุทัยเรือง (2557) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคกลางของ
ประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและสมรรถนะ
ขององค์การมีอิทธิพลตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
   สุนีรัตน์  เอ่ียมประไพ (2557) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา                
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้รูปแบบระดับชั้นลดหลั่น ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยในระดับครู ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการท างานของครู พฤติกรรมการสอนของครู แล ะ
บรรยากาศการเรียนการสอน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่ วัฒนธรรมโรงเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิการถดถอยที่แสดงผลของตัวแปรตามบรรยากาศ
ทางการเรียนการสอนต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
   พระครูปริสิทธิ์  สีลคุณ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
ปัจจัยระดับครูผู้สอนมี 1 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ได้ แก่ ปัจจัยด้านการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
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ศศิรภรณ์  วงษาเวียง (2559) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จันทร์จีรา  วงษ์ชัยบุตร (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในก ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

นันท์นภัส  วิกุล (2560) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ในจังหวัดนครราชศรีมา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลสถานศึกษาระดับปฐมวัยมี 2 
ปัจจัย คือ สมรรถนะองค์กร และความผูกพันองค์กร 
   จากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ดังตารางที ่2.4 
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ตารางท่ี 2.4 สังเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ถี่ 

ระดับบุคคล/ระดับครู              
แรงจูงใจในการท างาน             4 
ทักษะ ความรู้             2 
การพัฒนาบุคลากร             1 
การสนับสนุนทางสังคม             4 
ทัศนคติ/เจตคติ             3 
สมรรถนะของบุคลากร             1 
ความผูกพันต่อองค์การ             1 
การเรียนรู้             1 
การรับรู้             1 
บุคลิกลักษณะ             1 
การติดต่อสื่อสาร             1 
ความสามัคคี             1 
การตัดสินใจส่วนบุคคล             1 
ความเป็นมืออาชีพของครู             1 
สมรรถนะครู             1 
การมุ่งเน้นงาน             0 
การจัดกระบวนการเรียนรู้             0 
ความฉลาดทางอารมณ์             0 
สมรรถนะองค์กร             0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับบุคคล/ระดับครู               
แรงจูงใจในการท างาน              5 
ทักษะ ความรู้              0 
การพัฒนาบุคลากร              0 
การสนับสนุนทางสังคม              5 
คุณค่า ค่านิยม ทัศนคติ/
เจตคติ 

             0 

สมรรถนะของบุคลากร              0 
ความผูกพันต่อองค์การ              2 
การเรียนรู้              0 
การรับรู้              0 
บุคลิกลักษณะ              0 
การติดต่อสื่อสาร              1 
ความสามัคคี              3 
การตัดสินใจส่วนบุคคล              0 
ความเป็นมืออาชีพของครู              1 
สมรรถนะครู              0 
การมุ่งเน้นงาน              0 
การจัดกระบวนการเรียนรู้              0 
ความฉลาดทางอารมณ์              0 
สมรรถนะองค์กร              0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับบุคคล/ระดับครู              

แรงจูงใจในการท างาน             3 
ทักษะ ความรู้             0 
การพัฒนาบุคลากร             1 
การสนับสนุนทางสังคม             1 
คุณค่า ค่านิยม ทัศนคติ/ 
เจตคติ 

            0 

สมรรถนะของบุคลากร             0 
ความผูกพันต่อองค์การ             6 
การเรียนรู้             0 
การรับรู้             0 
บุคลิกลักษณะ             0 
การติดต่อสื่อสาร             1 
ความสามัคคี             0 
การตัดสินใจส่วนบุคคล             0 
ความเป็นมืออาชีพของครู             0 
สมรรถนะครู             0 
การมุ่งเน้นงาน             1 
การจัดกระบวนการเรียนรู้             2 
ความฉลาดทางอารมณ์             0 
สมรรถนะองค์กร             0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับบุคคล/ระดับครู               

แรงจูงใจในการท างาน              8 
ทักษะ ความรู้              0 
การพัฒนาบุคลากร              1 
การสนับสนุนทางสังคม              2 
คุณค่า คา่นิยม ทัศนคติ/
เจตคติ 

             0 

สมรรถนะของบุคลากร              0 
ความผูกพันต่อองค์การ              4 
การเรียนรู้              0 
การรับรู้              0 
บุคลิกลักษณะ              0 
การติดต่อสื่อสาร              1 
ความสามัคคี              0 
การตัดสินใจส่วนบุคคล              0 
ความเป็นมืออาชีพของครู              0 
สมรรถนะครู              0 
การมุ่งเน้นงาน              0 
การจัดกระบวนการเรียนรู้              1 
ความฉลาดทางอารมณ์              1 
สมรรถนะองค์กร              1 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 
 
ผู้วิจัย 
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ระดับบุคคล/ระดับครู       
แรงจูงใจในการท างาน 4 5 3 8 20 1 
ทักษะ ความรู้ 2 0 0 0 2 6 
การพัฒนาบุคลากร 1 0 1 1 3 5 
การสนับสนุนทางสังคม 4 5 1 2 11 3 
คุณค่า ค่านิยม ทัศนคติ/เจตคติ 3 0 0 0 3 5 
สมรรถนะของบุคลากร 1 0 0 0 1 7 
ความผูกพันต่อองค์การ 1 2 6 4 13 2 
การเรียนรู้ 1 0 0 0 1 7 
การรับรู้ 1 0 0 0 1 7 
บุคลิกลักษณะ 1 0 0 0 1 7 
การติดต่อสื่อสาร 1 1 1 1 4 4 
ความสามัคคี 1 3 0 0 4 4 
การตัดสินใจส่วนบุคคล 1 0 0 0 1 7 
ความเป็นมืออาชีพของครู 1 1 0 0 2 6 
สมรรถนะครู 1 0 0 0 1 7 
การมุ่งเน้นงาน 0 0 1 0 1 7 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 0 0 2 1 3 5 
ความฉลาดทางอารมณ์ 0 0 0 1 1 7 
สมรรถนะองค์กร 0 0 0 1 1 7 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน             

สภาพแวดล้อม            2 
เทคโนโลยี            3 
กลยุทธ์            2 
โครงสร้าง            4 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน            8 
ภาวะผู้น า            3 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน            3 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม            1 
พฤติกรรมของผู้บริหาร            0 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร            1 
ระบบการบริหาร            1 
การประเมินผลงานและการ 
ให้รางวัล 

           1 

การออกแบบงาน            1 
ภาวะผู้น าวิชาการ            0 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            0 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน            1 
ความมุ่งเน้นวิชาการ            1 
พฤติกรรมองค์การ            0 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน            0 
คุณลักษณะของผู้น า            0 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา            0 
องค์การแห่งการเรียนรู้            0 
การมีส่วนร่วมของชุมชน            0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน             
สภาพแวดล้อม            1 
เทคโนโลยี            1 
กลยุทธ์            0 
โครงสร้าง            0 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน            1 
ภาวะผู้น า            4 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน            5 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม            0 
พฤติกรรมของผู้บริหาร            1 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร            0 
ระบบการบริหาร            0 
การประเมินผลงานและการให้รางวัล            0 
การออกแบบงาน            0 
ภาวะผู้น าวิชาการ            1 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            0 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน            3 
ความมุ่งเน้นวิชาการ            1 
พฤติกรรมองค์การ            1 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน            2 
คุณลักษณะของผู้น า            2 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา            0 
องค์การแห่งการเรียนรู้            0 
การมีส่วนร่วมของชุมชน            0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน             

สภาพแวดล้อม            0 
เทคโนโลยี            0 
กลยุทธ์            0 
โครงสร้าง            0 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน            4 
ภาวะผู้น า            5 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน            4 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม            0 
พฤติกรรมของผู้บริหาร            1 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร            1 
ระบบการบริหาร            0 
การประเมินผลงานและการให้รางวัล            0 
การออกแบบงาน            0 
ภาวะผู้น าวิชาการ            1 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            0 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน            0 
ความมุ่งเน้นวิชาการ            0 
พฤติกรรมองค์การ            0 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน            1 
คุณลักษณะของผู้น า            0 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา            1 
องค์การแห่งการเรียนรู้            0 
การมีส่วนร่วมของชุมชน            0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 
 
ผู้วิจัย 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน             

สภาพแวดล้อม            0 
เทคโนโลยี            0 
กลยุทธ์            0 
โครงสร้าง            0 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน            4 
ภาวะผู้น า            3 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน            5 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม            0 
พฤติกรรมของผู้บริหาร            1 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร            0 
ระบบการบริหาร            0 
การประเมินผลงานและการให้รางวัล            0 
การออกแบบงาน            0 
ภาวะผู้น าวิชาการ            2 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            1 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน            2 
ความมุ่งเน้นวิชาการ            0 
พฤติกรรมองค์การ            0 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน            0 
คุณลักษณะของผู้น า            0 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา            0 
องค์การแห่งการเรียนรู้            1 
การมีส่วนร่วมของชุมชน            0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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คว
าม

ถี่ 

ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน           

สภาพแวดล้อม          0 
เทคโนโลยี          1 
กลยุทธ์          0 
โครงสร้าง          1 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน          6 
ภาวะผู้น า          5 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน          5 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม          0 
พฤติกรรมของผู้บริหาร          0 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร          1 
ระบบการบริหาร          0 
การประเมินผลงานและการให้
รางวัล 

         0 

การออกแบบงาน          0 
ภาวะผู้น าวิชาการ          0 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง          2 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน          1 
ความมุ่งเน้นวิชาการ          0 
พฤติกรรมองค์การ          0 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน          0 
คุณลักษณะของผู้น า          0 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา          0 
องค์การแห่งการเรียนรู้          1 
การมีส่วนร่วมของชุมชน          1 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
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ี่ 
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ระดับองค์การ/ระดับโรงเรียน        

สภาพแวดล้อม 2 1 0 0 0 3 6 
เทคโนโลยี 3 1 0 0 1 4 5 
กลยุทธ์ 2 0 0 0 0 2 7 
โครงสร้าง 4 0 0 0 1 4 5 
วัฒนธรรมองค์การ/โรงเรียน 8 1 4 4 6 23 1 
ภาวะผู้น า 3 4 5 3 5 20 3 
บรรยากาศขององค์การ/โรงเรียน 3 5 4 5 5 22 2 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 1 0 0 0 0 1 8 
พฤติกรรมของผู้บริหาร 0 1 1 1 0 3 6 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 1 0 1 0 1 3 6 
ระบบการบริหาร 1 0 0 0 0 1 8 
การประเมินผลงานและการให้รางวัล 1 0 0 0 0 1 8 
การออกแบบงาน 1 0 0 0 0 1 8 
ภาวะผู้น าวิชาการ 0 1 1 2 0 4 5 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 0 0 0 1 2 3 6 
สมรรถนะองค์การ/โรงเรียน 1 3 0 2 1 7 4 
ความมุ่งเน้นวิชาการ 1 1 0 0 0 2 7 
พฤติกรรมองค์การ 0 1 0 0 0 1 8 
สถานการณ์ขององค์การ/โรงเรียน 0 2 1 0 0 3 6 
คุณลักษณะของผู้น า 0 2 0 0 0 2 7 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 0 0 1 0 0 1 8 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 0 0 0 1 1 2 7 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 0 0 0 0 1 1 8 
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 จากตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี 2 มติ 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยที่มีความถี่สูงสุด 4 อันดับแรก และ              
ต้องมีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ระดับครู  ได้แก่  แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ      
การสนับสนุนทางสังคม ระดับโรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศขององค์การ  วัฒนธรรมขององค์การ    
ภาวะผู้น า  สมรรถนะขององค์การ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงตัวแปรทั้งสอง              
คือ การน ามาวิเคราะห์พหุระดับการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เพ่ือให้ ได้ค าตอบของปัจจัยที่ส่ งผลต่อ 
ประสิทธิผลที่สามารถน าไปก าหนดวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ชัดเจน และมีความคลาดเคลื่อนน้อย 

2.1.3.1 ปัจจัยระดับคร ู
แรงจูงใจในการท างาน (Motivation to work) 

   การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการ ที่ต้องการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นจากภายในหรือภายนอก ย่อมจะก ากับให้เขา
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นปัจจัยจูงใจหรือเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องการ พฤติกรรมของคนที่
แสดงออกมาทุกครั้งจึงมีจุดมุ่งหมายเสมอ ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้ให้การตอบสนอง จึงสมควรที่จะ
เลือกให้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังมุ่งหวังอยากจะได้ การควบคุมพฤติกรรมต้องกระท าโดยการสนองปัจจัย
จูงใจได้ถูกประเภทตามที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังต้องการ ครูแต่ละคนมีความแตกต่างกันในการแสดงออก 
ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้สถานการณ์เดียวกันไม่ใช่เป็นเพราะมี
ความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาตลอดจนประสบการณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่มีปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง
กว่าอีกประการหนึ่ง คือ การที่ครูได้รับการจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันเป็นเหตุให้แต่ละคนเข้าใจ
ที่จะใช้ความสามารถในการท างานมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย (Andress, 1977) การจูงใจจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลายลักษณะดังนี้ 
   Strauss & Sayless (1960) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
พอใจในการท างาน ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความพึง
พอใจปรากฎเด่นชัดเมื่อได้รับผลประโยนชน์ตอบแทนทางด้านวัตถุหรือจิตใจก็ได้ 
   Beach (1967) กล่าวว่า การที่บุคคลเต็มใจที่จะใช้พลังเพ่ือให้ประสบความส าเร็จใน
เป้าประสงค์ หรือรางวัล แรงจูงใจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกันเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนไป
ถึงซ่ึงจุดประสงค์ที่มีข้อตกลงเก่ียวกับรางวัลที่จะได้รับ 
   Chruden & Sherman (1968) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความพยายามที่จะ
เข้าใจถึงสิ่งที่ชักน าให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ออกมา 
   Hicks (1969) กล่าวว่า งานขั้นแรกของผู้บริหาร คือ ต้องใช้ความสามารถทุกวิถีทาง
ที่จะท าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การวิธีหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถ
น ามาใช้ได้อย่างดี ก็คือ การจูงใจบุคลากรในองค์การให้ท างาน 
   Mitchell & Larson (1987) กล่าวว่า แรงจูงใจโดยทั่วไป หมายถึง ระดับความ
ต้องการและความพยายามที่จะกระท าภารกิจนั้น ๆ ของแต่ละคน แต่ในความหมายโดยเฉพาะแล้ว 
แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเหตุที่ปลุกเร้าพฤติกรรมทิศทางของพฤติกรรมและความคง
อยู่ของพฤติกรรม โดยกระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 
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   Good (1973) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือระดับ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานของเขา 
   Locke (1976) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง เป็นอารมณ์ทางบวกที่เกิด
จากผลการประเมินของบุคคล หรือผลจากการตอบสนองของผลการท างานที่ประสบผลส าเร็จ 
   Hoy and Miskel (1991) ให้ค าจ ากัดความว่า แรงจูงใจ เป็นแรงขับ (drive) ความ
ต้องการ (Need) ความเครียด (Tension states) หรือกลวิธีอ่ืนใด (Mechanisms) ที่ท าให้เกิดการ
กระท าด้วยความเต็มใจและกระท ากิจกรรมนั้นต่อไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของบุคคล 
   Luthans (1998) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นแรงผลักดันให้คนใช้ความสามารถมากขึ้น 
และกระบวนการเบื้องต้นของการเกิดแรงจู งใจ จะเกิดความต้องการ (Need) ท าให้เกิดแรงขับ 
(Drive) เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย (Golds) 
   กิติมา  ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบ
หรือพอใจที่มีต่อตัวบ่งชี้ และสิ่งจูงใจต่าง ๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานนั้น ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แรงจูงใจในการท างานเป็นผลรวมความรู้สึกด้านจิตใจที่เกี่ยวกับ
ร่างกายและสภาพแวดล้อม เป็นเหตุให้บุคคลแสดงความรู้สึกว่าเขามีความพอใจในการปฏิบัติงานของ
เขาเอง 
   ธงชัย  สันติวงษ์ (2530) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ที่มีแรงผลักดันและมี
ทิศทางท่ีใช้ก ากับพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 
   อารีย์  เพชรผุด (2529) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นของพนักงานที่มีต่องานและผู้บังคับบัญชา เป็นอารมณ์พอใจ สบายใจที่เกิดจากประสบการณ์ 
ความพึงพอใจและความสบายใจที่มีผลมาจากงานนั้น ๆ ได้ท าให้ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ
ได้รับการตอบสนอง 
   นภาดล  เขมะโยธิน (2531) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
พอใจหรือชอบใจในงานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
   ปรียาพร  วงศ์อุนตร (2535) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
รวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ
ผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่
จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งส่งผล
ต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
   รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้อินทรีย์
กระท ากิจกรรมหนึ่ง อย่างมีจุดหมายปลายทางซึ่งอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ คือ 
แรงดันที่ท าให้บุคคลกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ หรือพูดว่าเป็นแรงชักน าจากสิ่งที่มาท าให้เรา
เกิดความต้องการ (Need) เกิดแรงขับ (drive) ความปรารถนา (Desire) ขึ้นมาให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมไปในแนวทางใดทางหนึ่ง แรงจูงใจเป็นก าลังก่อให้เกิดพฤติกรรม โดยการเร้าภายในตัว
บุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
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   จันทรานี  สงวนนาม (2545) ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง ต้องการ (Need) 
แรงขับ (drive) ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ส่วนเครื่องล่อหรือสิ่งจูงใจ (Incentives) เกิดจากการจูงใจ
ภายนอก 
   จากความหมายแรงจูงใจในการท างานที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
ท างาน หมายถึง เจตคติ ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้กับงานท างานอย่างมีความสุข 
และมีความพึงพอใจเมื่องานส าเร็จ ได้ผลตอบแทนที่เป็นวัตถุหรือทางด้านจิตใจก็ได้ 
   ความส าคัญของแรงจูงใจในการท างาน 
    กิติมา  ปรีดีดิลก (2529) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ช่วยให้ปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จ คือความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ย่อมปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
และได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจจะช่วยเพ่ิมความสนใจ
ในงานมากขึ้น และช่วยเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยในทางตรงกันข้าม หากเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแล้ว ย่อมก่อ ให้เกิดผลเสีย ท าให้คนไม่สนใจงานไม่กระตือรือร้น ผลผลิตของงานตกต่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุทัศน์  ตุรงค์เรือง (2540, หน้า 1) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแล้ว ประสิทธิภาพของงานก็จะอยู่ในระดับต่ า ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็ไร้
ความหมายเกิดผลเสียแก่หน่วยงานได้ 
   สเตราส์ และเซเลส (Strauss & Sayless, 1960 อ้างถึงใน สมพร  ฉั่วสกุล, 2541) 
ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความต้องการและ
จิตใจของแต่ละบุคคล และเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้มีโอกาสแสดงบทบาทและ
ความสามารถอย่างเต็มที่ แต่ถ้าขาดความพึงพอใจหรือมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานก็จะท าให้ขวัญ
และประสิทธิภาพของงานลดลงด้วย จากที่ได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจสูง ก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะสร้าง
ผลผลิตของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้าผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี
ความพึงพอใจผลผลิตและประสิทธิภาพของงานก็จะต่ าตามไปด้วย ดังนั้นแรงจูงใจในการท างานจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงในใจการท างาน 
    แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งได้มีการศึกษาและเสนอแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานไว้ ดังนี้ 
    คูเปอร์ (Cooper, 1958) กล่าวว่า ความต้องการที่เป็นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิดความพึง
พอใจในการท างาน แบ่งออกเป็น 7 อย่าง คือ 
    1) การท างานที่เขาสนใจ 
   2) การที่มีอุปกรณ์ท่ีดีส าหรับการท างาน 
   3) การมีเงินเดือนและค่าจ้างที่ยุติธรรม 
   4) การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
    5) การมีสภาพการท างานที่ดีรวมทั้งมีชั่วโมงการท างานและสถานที่เหมาะสม 
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   6) การมีความสะดวกในการไป – กลับ รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ 
    7) การท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เข้าในการควบคุม การปกครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นคนที่เขายกย่องนับถือ 
    กิลเมอร์ (Gilmer, 1967 อ้างถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก, 2529, หน้า 231) ได้สรุป
องค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
    1) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความม่ันคงในการท างาน การได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
    2) โอกาสก้าวหน้าในการงาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้มี
โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งการงานสูงขึ้น การมีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการท างาน ย่อมท าให้
เกิดความพึงพอใจในงาน 
    3) สถานที่ท างานและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ สภาพที่
ท างานทั้งลักษณะทางกายภาพโดยทั่ว ๆ ไป และลักษณะของการจัดด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของภาระงานนั้น ๆ ตลอดจนเรื่องชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถานที่ท างานนั้นด้วย 
    4) ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ อัตราค่าจ้างที่คนงานหรือลูกจ้าง ได้รับจากการท างานใน
สถานที่ท างานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
    5) ลักษณะของงานที่ท า (Intrinsic Aspects of the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน
แต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น งานสอน งานบริหาร เป็นต้น ลักษณะของงานนับว่ามี
ความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมาก หากบุคคลได้ท างานตรงกับความต้องการและ
ความถนัดของตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ 
    6) การนิ เทศงาน (Supervision) ได้แก่  การติดตามดูแล ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน การนิเทศงานมีความส าคัญ สามารถจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานได้ 
    7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ได้แก่ การใช้ชีวิตร่วมกันของ
คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน การใช้ชีวิตในสถานที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
    8) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การสื่อสารความคิดเห็น และความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารช่วยสร้างความเข้าใจตรงกันให้แก่ผู้ร่วมงาน 
    9) สภาพการท างาน (Working Conditions) ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
เช่น ลักษณะของแสง เสียง การถ่ายเทอากาศ ตลอดจนการจัดชั่วโมงการท างานด้วย 
    10) สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที ่
คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับ นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่ออกจากงาน เป็นต้น 
   บาร์นาร์ด (Barnard, 1968) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่จะใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 8 ประการดังนี้ 
    1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน หรือสิ่งของที่จัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน 
เป็นการชดเชยหรือเป็นรางวัลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยมาแล้วเป็นอย่างดี 
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  2) สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล ซึ่งไม่ ใช่วัตถุ เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคคลจะ
ได้รับแตกต่างจากบุคคลอื่น เช่น เกียรติยศ การใช้สิทธิ การมีอ านาจ 
    3) สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
สถานที่ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอันท าให้เกิดความสุข
ทางกายในการปฏิบัติงาน 
    4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความ
ต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเอง ทั้งการ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
    5) ความดึงดูดใจทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์แบบฉันท์มิตร ซึ่ งถ้าเกิด
ความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี จะท าให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจร่วมงานกับหน่วยงาน 
    6) การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง 
การปรับปรุงต าแหน่ง วิธีการให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีความสามารถ
แตกต่างกัน 
    7) โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก
ว่ามีส่วนร่วมในการท างาน เป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่
ผู้ร่วมงานและมีก าลังในการปฏิบัติงาน 
    8) สภาพการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลด้านสังคม หรือความมั่นคง
ในสังคม ซึ่งจะท าให้บุคคลรู้สึกมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
  นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2527) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้ความพึงพอใจ
ของคนในองค์การดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
    1) หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์ไว้แน่นอนชัดเจนเพียงใด 
    2) วัตถุประสงค์นั้น ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของทุกคนเพียงใด 
    3) ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงานที่ตนท าหรือไม่ 
    4) ผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหรือไม่ 
    5) มีการนิเทศงานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงเพียงใด 
    6) มีสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมเพียงใด 
    7) จัดการสื่อสารได้ดีและทั่วถึงเพียงใด 
    8) สุขภาพทางกายและทางจิตโดยทั่วไปของคนท างานดีเพียงใด 
    จากที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ า
งานนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ 2 ประการคือ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ 
ได้แก่ เงินและสิ่งของ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความต้องการมี
ชื่อเสียง การได้รับการยกย่องนับถือ ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์
อันดีในหน่วยงาน เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานของ
ตนเอง 
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  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy) 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (สมยศ นาวีการ 2531 อ้างถึงใน 
Maslow, 1943) ได้วางหลักไว้ว่า คนที่อยู่ภายในสถานที่ท างานนั้นจะถูกจูงใจหรือกระตุ้นให้
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการบางอย่างที่อยู่ภายในเค้าโครงทางทฤษฎีของมาสโลว์ จะอยู่บน
พ้ืนฐานข้อสมมติฐานที่เป็นรากฐาน 3 ประการ คือ  
  1. คนมีความต้องการและความต้องการจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา
เฉพาะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความต้องการที่
ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นตัวจูงใจอีกต่อไป 
  2. ความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกจัดล าดับจากความต้องการเบื้องต้น 
เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ไปจนกระทั่งถึงความต้องการที่มีความซับซ้อน เช่น ความมีชื่อเสียงและ
ความส าเร็จ 
  3. บุคคลจะมีความต้องการในล าดับต่อไปก็ต่อเมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการ
ตอบสนองตามสมควรแล้ว 
  มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ออกเป็น 
5 ขั้นดังนี้ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
แรกของมนุษย์ ซึ่งเป็นความต้องการที่เกี่ยวกับความอยู่รอด เช่น ความต้องการอาหาร น้ า การนอน
หลับพักผ่อน ความปรารถนาทางเพศ เป็นความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นพื้นฐานความต้องการสิ่ง
อ่ืนทั้งหมด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของมนุษย์ยังไม่ได้รับ
การตอบสนอง 
  2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะ
ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดกับร่างกาย รวมถึงความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจด้วย 
  3. ความต้องการทางด้านสังคมและความรัก (Belongingness and Love Needs) 
เป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคม เช่น ความรัก ความเป็นเจ้าของ ความปรารถนาจะมีเพ่ือนพ้อง เป็นต้น 
  4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่
จะเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มีบุคคลอ่ืนยอมรับนับถือ ยกย่องสรรเสริญในความรู้ 
ความสามารถเมื่อท างานสิ่งหนึ่งส าเร็จ หรือมีความพึงพอใจการมีฐานะเด่นทางสังคมซึ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
  5. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการที่จะให้เกิดส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึก
คิดของตนเองที่ใฝ่ฝันไว้ 
  สรุปว่าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ทั้ง 5 ขั้นมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตมนุษย์             
ซึ่งมนุษย์มีความต้องการที่มีล าดับขั้นตอน เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว                
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ความต้องการในระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที มนุษย์แสวงหาและตอบสนองความ
ต้องการของตนเองไม่มีที่สิ้นสุด 
  ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอ์ร (McGreger) (ธงชัย  สันติวงษ์, 2533 อ้างถึง
ใน McGreger, 1960) ได้สรุปข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ทั้งเป็นทฤษฎี x ทฤษฎี Y อธิบายถึง
ลักษณะและการท างานของมนุษย์ไว้ 2 แบบ คือ 
  แบบที่  1 เรียกว่า ทฤษฎี  X เนื้อหาของทฤษฎีนี้มีว่า มนุษย์มีสัญชาตญ าณ                    
ที่หลีกเลี่ยงการท างานทุกอย่างเท่าที่จะท าได้ อันมีสาเหตุมาจากการไม่ชอบท างาน ดังนั้นผู้บริหารจึง
ต้องใช้วิธีการบังคับใช้อ านาจควบคุมสั่งการหรือข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่แมคเครเกอร์เกิดความคิดต่อมนุษย์ เช่นนี้  เพราะแต่ เดิมคนส่วนมากมีความ
ทะเยอทะยานน้อย ต้องการเพียงความปลอดภัยมากกว่าสิ่งอ่ืน การปฏิบัติต่อคนงานในแนวนี้จัดเป็น
การจูงใจในทางลบ ซึ่งใช้ได้น้อยในปัจจุบัน เพราะการควบคุมบังคับและการลงโทษผู้ปฏิบัติงานจะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้น และเป็นผลร้ายต่อผู้บริหารในที่สุด 
  แบบที่ 2 เรียกว่า ทฤษฎี Y กล่าวว่าปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้ท างานเพียงให้ได้เงินเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งจูงใจให้พอใจกับการท างาน ซึ่งแมคเกรเกอร์ได้
ตั้งสมมติฐานโดยสรุปไว้ว่า คนไม่หลีกเลี่ยงงานเสมอไป การบังคับข่มขู่ไม่ใช่วิถีทางที่จะท าให้งาน
ส าเร็จ การเปิดโอกาสให้คนแสดงความสามารถ รับผิดชอบ ควบคุมตนเอง จึงเป็นวิถีทางที่จะท าให้
งานส าเร็จ และเป็นผลให้เกิดความผูกพันกับหน่วยงานนั้นด้วย ถ้าหากงานได้มีการจัดอย่างเหมาะสม 
คนก็จะยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลส าเร็จของงาน 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎี X ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ใน                
2 ด้าน คือมีความพร้อมที่จะท างานกับมีความพร้อมที่จะปฏิเสธงาน 
  ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existence, Relatedness, 
Growth Theory) อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972) ได้จ าแนกความต้องการออกเป็น 3 ประการคือ 
  1. ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิต (Existence Needs) เป็นความต้องการที่รวมถึง
ความต้องการทางด้านกายภาพกับความต้องการทางด้านความปลอดภัยเป็นความต้องการทางด้าน
วัตถุ อธิบายถึงความต้องการสองขั้นแรกในทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) เข้าไว้ด้วยกันและ
ความต้องการแบบนี้เป็นลักษณะที่ว่า หากมีผู้หนึ่งได้รับความต้องการนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเป็นฝ่าย
เสียความต้องการนี้ไป 
  2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือความต้องการในด้าน            
ที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น กับสมาชิกภายในครอบครัว กับเพ่ือนบ้าน กับเพ่ือนฝูง กับบุคคลอ่ืน            
ที่ตนเกี่ยวข้องด้วย ความต้องการนี้ตรงข้ามกับความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิต ความพอใจของพวก
เขาจะขึ้นอยู่กับการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ความเข้าใจกัน และอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
  3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความต้องการนี้เป็นผลมา
จากการที่บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ครอบครัว งาน และกิจกรรม
ด้านสันทนาการ ความพอใจในความเจริญก้าวหน้านี้ ได้มาจากการที่บุคคลนั้นเผชิญปัญหา                     
ในสภาพแวดล้อมที่ท าให้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีหรือได้พัฒนาความสามารถให้เพิ่มมากข้ึน 
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  สรุปว่า ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) แบ่งความต้องการของ
มนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความต้องการด ารงชีวิต ความต้องการสัมพันธ์ และความต้องการ
เจริญก้าวหน้า โดยเชื่อว่าคนมีความต้องการมากกว่า 1 อย่างในขณะเดียวกันและความต้องการก็มุ่ง
ไปสู่ความต้องการในระดับสูงขึ้นไป 
  ทฤษฎีการจู งใจ – ค้ าจุนของเฮอร์ซ เบอร์ก (Herberg) (The Motivation – 
Hygience Theory) เป็นทฤษฎีที่เฮอร์ซเบอร์ก และสไนเดอร์แมน (Herberg & Snyderman, 1959) 
ได้เสนอเอาไว้เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานว่า คนจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัย
หรือมีองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจ ในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 
  1.  ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้บุคคลท างานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ชอบและ
รักงาน ท าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การ พัฒนา
ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง มีจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
   1.1  ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
   1.2  ลักษณะของงาน (Recognition) 
   1.3  การยอมรับนับถือ (Work Itself) 
   1.4  ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   1.5  ความก้าวหน้า (Advancement) 
  2. ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยป้องกันรักษา (Hygience Factors) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานมี
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
   2.1  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration)  
   2.2  การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) 
   2.3  ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Relationship with Peers) 
   2.4  สภาพการท างาน (Work Conditions) 
   2.5  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary) 
     สรุปว่าทฤษฎีการจูงใจ – ค้ าจุนของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้กล่าวถึงปัจจัย 2 
กลุ่มที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานคือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยปัจจัยจูงใจจะท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเป็นผลให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้ าจุน
จะท าให้บุคคลมีความรู้สึกต่อหน่วยงานที่ตนเองท าอยู่ เป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมภายนอก มิได้เป็น
สิ่งจูงใจในการท างาน แต่เมื่อขาดหรือไม่มีปัจจัยค้ าจุนก็จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    สเตราส์  และเซเลส (Strauss & Sayless, 1960) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจะมีขึ้นต่อเมื่องานที่ปฏิบัตินั้น สามารถตอบสนองความต้องการได้ 3 ประการ 
คือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกายและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 2) ความต้องการทางด้านสังคม 
เช่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับยกย่องและนับถือ 3) ความต้องการแสดงออก เช่น ต้องการความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ต้องการให้งานที่ตนปฏิบัติพบความส าเร็จ 
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   McClelland (1961) ได้สรุปว่า คนเรามีแรงจูงใจอยู่ 3 ประการ  
1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Needs for Achievement) หมายถึง ความปรารถนาที่จะ

ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม พยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ รู้สึกมีความสุขสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อไม่ประสบผลส าเร็จ
หรือเมื่อประสบความล้มเหลว 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Needs for Affiliation) หมายถึง ความต้องการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคม ความต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และความต้องการเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่
อบอุ่น 

3) แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Needs for Power) หมายถึง ความต้องการที่จะควบคุม
ผู้อ่ืน ต้องการมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน พยายามจะควบคุมสิ่งต่าง  ๆ และให้คุณให้โทษแก่ผู้ อ่ืน และ
ต้องการรับผิดชอบผู้อ่ืน 

  ทั้งนี้ McCleland เน้นในเรื่องของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจด้านอ่ืน ๆ
เพราะเขาเห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส าคัญมากที่สุดในความส าเร็จของคนเรา 

  McCleland  ได้จ าแนกแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น 6 ด้าน คือ 
1) ความทะเยอทะยาน (Aspiration) หมายถึง การแสดงออกของลักษณะนิสัยส่วน

บุคคลที่แสดงออกถึงความต้องการจะให้ตนประสบความส าเร็จโดยการตั้งความคาดหวังไว้สูง มุ่งมั่นที่
จะท าสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล 

2) ความกระตือรือร้น (Energetic) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะที่
เต็มใจ เอาใจใส่และตั้งใจจริงในการท างาน รีบท างานที่ได้รับมอบหมายโดยทันทีไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 
มีความขยันขันแข็งในการท างาน มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค สนุกกับการท างานมุ่งมั่น
ที่จะท างานให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 

3) ความกล้าเสี่ยง (Moderate Risk-Taking) หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลที่บ่ง
บอกถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวในการกระท าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปได้ รู้จักประมาณความสามารถ
ของตน มีความกล้าได้กล้าเสีย ท างานด้วยความมั่นใจไม่เชื่อโชคลางมุ่งท างานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
มากกว่าที่จะนึกถึงความล้มเหลว 

4) ความรับผิดชอบตนเอง (Individual Responsibility) หมายถึง ลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่แสดงออกถึงการรักษาในสิทธิหน้าที่ของตนเอง มีความเอาใจใส่ผูกพันกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย กล้ารับผิดชอบในงานของตนเอง พยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเสมอ มุ่งมั่นการท างาน
ให้ส าเร็จ 

5) การรู้จักวางแผน (Planning) หมายถึง การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยส่วนบุคคล
ที่แสดงออกถึงการมีระบบแบบแผนในการท างาน มีจุดประสงค์ที่เด่นชัดมองเห็นลู่ทางในการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอน เห็นการณ์ไกลท างานอย่างประณีตและเป็นระเบียบ มีความรอบคอบและศึกษา
รายละเอียดของข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าในงาน 

6) ความมีเอกลักษณ์ (Unique of Characteristic) หมายถึง ลักษณะนิสัยบุคคลที่
แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบลอกเลียนแบบของคนอ่ืน มีความคิดริเริ่มในการท าสิ่ง
ต่างๆสนใจเหตุการณ์หรือสิ่งใหม่ ๆ ม  อิสระในการท างาน 
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  นอกจากนี้  McCleland ได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่จะท าให้คนมุ่งประสิทธิภาพในการท างาน มีความกระตือรือร้นที่จะ
พยายามท างานให้ได้ผลดีเยี่ยม พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะท ากิจกรรมอะไร 
คือ มีจิตใจมุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง แรงจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ 

1) Cognitive Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่จะเข้าใจ หรือ
ต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2) Ego Enhancement Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการรักษา
สถานะของตนและสิทธิของตน จากสังคมที่เก่ียวข้องด้วย 

3) Affiliation Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อื่น ซึ่งจะท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ทฤษฎีแรงจูงใจของ Atkinson ในทัศนะของ Atkinson นั้นโอกาสของการบรรลุถึง
ความส าเร็จในการท างานและมูลค่าของความส าเร็จในงาน จะถูกก าหนดจากสถานการณ์ นั่นคืองาน
บางประเภทมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง ในขณะที่งานบางประเภทมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จต่ า และงานบางประเภทให้มูลค่าของสิ่งล่อใจเพ่ือความส าเร็จในการท างานมากกว่างาน
บางประเภท 

  Atkinson (1964) ได้ท าการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรูปแบบ
ของโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์และตัวแปรพยายากรณ์ 3 ตัว คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โอกาสที่จะประสบความส าเร็จ และสิ่งล่อใจเพ่ือความส าเร็จ พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ 
คือ แนวโน้มที่จะบรรลุความส าเร็จ (Tendency to Achieve Success) ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) แรงจูงใจที่จะบรรลุความส าเร็จ (Motive to Achieve Success) บุคคลแต่ละ
คนมีแรงจูงใจที่จะไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล ถ้าเขาประสบความส าเร็จ เขาจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่า 
บุคคลที่เคยประสบความล้มเหลวมาก่อน ซึ่งจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 

2) การมีโอกาสของความส าเร็จ (Probability of Success) ถ้างานที่ไม่ยากหรือง่าย
เกินไปบุคคลจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากแต่ถ้างานที่ท าอยู่ยากเกินไป ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์น้อย เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาจะมีโอกาสประสบความส าเร็จหรือประสบความล้มเหลว 

3) คุณค่าของความส าเร็จ (Incentive Value of Success) เมื่อบุคคลมีความพึง
พอใจในความส าเร็จของตนมากข้ึน ก็จะท าให้เขาไม่เกิดความพึงพอใจในความส าเร็จนั้นมากเท่าใด ซึ่ง
รูปแบบโมเดลของ Atkinson ได้ก าหนดสูตรดังนี้ 

  พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์  =  แรงจูงใจ X โอกาส หรือความคาดหวัง X สิ่งล่อใจ 
  แนวโน้มที่จะบรรลุความส าเร็จ (Approach Success) แสดงให้ เห็นถึงระดับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคล ระดับการรับรู้ถึงโอกาสที่จะประสบความส าเร็จจะถูกประมาณค่าจาก
การรับรู้ความยากของงานและจากการรับรู้ความสามารถของบุคคลที่จะท างานนั้น และมูลค่าสิ่งล่อใจ
เพ่ือความส าเร็จจะเท่ากับ 1-5 ระดับการรับรู้ถึงโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ ความส าเร็จนั่น
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หมายถึง หากโอกาสจะประสบความส าเร็จเท่ากับ .25 สิ่งล่อใจเพ่ือความส าเร็จในการท างานจะ
เท่ากับ .75 

  ส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะหลีกหนีความล้มเหลว (Avoid Failure) ซึ่งแนวโน้ม
ดังกล่าวนี้จะจูงใจให้บุคคลปกป้องตนเองต่อการสูญเสียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองการสูญเสียความ
เคารพทางสังคม และความกลัวต่อการอับอาย Atkinson ประเมินบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะหลีกหนี
ความล้มเหลวด้วย Test Anxiety Questionnaire (TAQ) เพ่ือประเมินแรงจูงใจที่จะหลีกหนีที่มี
พ้ืนฐานมาจากความวิตกกังวล เช่น ความกลัวการประเมิน และความกลัวที่จะล้มเหลว โดยที่แนวโน้ม
ที่จะหลีกหนีความล้มเหลวนี้จะประเมินจากการค านวณโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งบุคคลที่มีแนวโน้มที่
จะหลีกหนีความล้มเหลวนั้น จะแสดงออกให้เห็นได้จากแบบทดสอบ TAQ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
โอกาสที่จะล้มเหลว และแสดงถึงมูลค่าของสิ่งล่อใจทางลบของความล้มเหลว 

  บุคคลที่มีแนวโน้มของการเข้าหาหรือหลีกหนีรวมกัน (Combined Approach and 
Avoidance Tendencies) Atkinson ยังกล่าวถึงแนวคิดของตนเองไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นเป็น
แรงผลักดันภายในบุคคลที่จะชอลและเสาะหาสถานการณ์ที่จะบรรลุถึงความส าเร็จและบุคคลที่มี
แนวโน้มที่จะหลีกหนีความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันภายในบุคคลที่จะหลีกหนีความวิตกกังวลไม่
สบายใจต่อสถานการณ์ที่ประสบความส าเร็จ 
   Myers (1970) ได้เสนอแนวความคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพอใจในการ
ท างาน โดยเน้นหนักในเรื่องเป้าหมายของงานที่จะให้ได้ผลเชิงปฏิบัติ ควรมีลักษณะดังนี้ 1) งานนั้น
ควรจะมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจึงจะมีความหมายส าหรับผู้ท า 2) งานนั้น
จะต้องมีการวางแผนและวัดผลได้ส าเร็จได้ โดยใช้ระบบการท างานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ คนที่ท างานมีส่วนในการ
ตั้งเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติจะต้องรับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง งานที่ปฏิบัติจะต้องตรงกับ
ความรู้ความสามารถและความพอใจ งานจะต้องมีลักษณะท้าทาย งานนั้นจะต้องสามารถท าส าเร็จได้ 
เป้าหมายของงานตามลักษณะนี้จะสนองความต้องการในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ความส าเร็จ
ของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน ความต้องการของเจ้าของ 
และความม่ันคงในการท างาน ซึ่งเป็นแนวทางพาไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
   Gilmer (1971) กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมี 10 ประการ 
มีดังนี้ คือ 1) ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าได้ท างานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
มีหลักประกันความมั่นคงและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
ได้แก่ การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 3) หน่วยงานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อ
หน่วยงาน ความมีชื่อเสียงและการด าเนินงานของหน่วยงาน 4) ค่าจ้าง ได้แก่ จ านวนรายได้ประจ า
และรายได้ท่ีจ่ายเป็นพิเศษซึ่งหน่วยงานให้แก่ผู้ท างาน 5) ลักษณะของงานที่ท า ได้แก่ การได้ท างานซึ่ง
มีลักษณะตรงกับความถนัด ทักษะและความรู้ความสามารถ 6) การนิเทศงาน ได้แก่  เทคนิค วิธีการ
และความสามารถในการนิเทศของผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา 7) ลักษณะ
ทางสังคม ได้แก่ การท างานร่วมกับบุคคลอื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 8) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
สภาพและลักษณะการติดต่อสื่อสาร ทั้งระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน 9) สภาพการท างาน 
ได้แก่ ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ชั่วโมงการท างาน แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 
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ห้องน้ า 10) ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือนบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริการ
และการรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ 
   Locke (1976) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมีด้วยกัน        
9 ประการ คือ 1) ตัวงานได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงาน โอกาสเรียนรู้หรือศึกษา
งาน โอกาสที่จะท างานส าเร็จ การควบคุมการท างานและวิธีการท างาน 2) เงินเดือนได้แก่ จ านวนเงิน
ที่ได้รับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน 3) การเลื่อนต าแหน่ง
ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่งของหน่วยงานและ
หลักการในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือได้แก่ การได้รับค ายกย่อง
ชมเชยในผลส าเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน 5) ผลประโยชน์เกื้อกูลได้แก่ บ าเหน็จบ านาญตอบ
แทน สวัสดิการ การรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างการลา วันหยุดประจ าปี 6) สภาพการท างาน
ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ 
ที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน ได้แก่ วิธีการและเทคนิคในการ
นิเทศงาน การให้คุณให้โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในด้านการบริหารของผู้นิเทศ 8 ) เพ่ือ
ร่วมงานได้แก่ ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมี
มิตรภาพอันดีต่อกัน 9) หน่วยงานและการจัดการได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงานนโยบาย
การบริหารของหน่วยงาน 
   สมยศ  นาวีการ (2533) ได้ศึกษาและเสนอปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน
และปัจจัยจูงใจในการท างานไว้ 6 ประการคือ 1) ผลตอบแทนได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างความพอใจในงานมากที่สุด 2) ลักษณะของงาน คือ เนื้อหาของงานที่สร้างความ
พอใจในงาน มีลักษณะท้าทายหลากหลายพอประมาณ มีความเป็นอิสระโดยควบคุมการท างานของ
เขาเอง 4) การบังคับบัญชา คือการบังคับบัญชาจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง            
การบังคับบัญชาที่สร้างความพอใจในงานมีสองลักษณะ คือการมุ่งคนกับการมีส่วนร่วม 5) กลุ่มงาน 
คือ การมีเพ่ือนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตร จะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจ กลุ่มงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและสะท้อนปัญหาของพวกเขา 6) สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง ความสะอาดของสถานที่ท างานและเครื่องมือที่
เพียงพอ 

  พัชรี  เหลืองอุดม (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่า งแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครูด้านปัจจัยจูงใจ 
ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน ความรู้สึกยอมรับ เนื้องาน ความรับผิดชอบต่องาน ความก้าวหน้า 
ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย การบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน เงินเดือนและความมั่นคง กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก แรงจูงใจของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในภาพรวมมีอ านาจพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ตัวแปรทั้ง 2 
สามารถท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ร้อยละ 68.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  ประภา  สังขพันธ์ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในด้านต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 1) แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือในสายงาน 2) แรงจูงใจด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่งาน 3) แรงจูงใจการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 4) แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 5) แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 6) แรงจูงใจ
ด้านการประเมินผล 

  ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ (2557) การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า 
แรงจูงใจที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน โดยรวมอยู่ในปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้า
ในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และพบว่าในบรรดาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างานของพนักงานในศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนั้น ปัจจัยที่มีค่าถ่วงน้ าหนักสูงที่สุดคือ ในเรื่องด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความก้าวหน้าในงาน ลักษณะ
งานที่ท า สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ในส่วนของประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสามารถท างาน
ที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด การให้เวลาและทุ่มเทใจกับการท างาน การสามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายมาได้บรรลุตามเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานได้ลุล่วง อยู่ในระดับมาก ส่วนความผิดพลาดในการท างานมีน้อยลง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและประสิทธิผลการปฎิบัติงานพบว่า มี
ความสัมพันธ์กัน 22 กรณีจากทั้งหมด 36 กรณี อนึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือ
หาปัจจัยหลักที่ใช้เป็นตัววัดประสิทธิผลของการท างาน และน ามาหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน สามารถ
อธิบายได้ด้วยแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ท า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

  ศิริวรรณ ศิริ เดชานนท์  (2558) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้าง
ประสิทธิผลในงานขายของพนักงานที่ปรึกษางานขาย (PC) และพนักงาน ที่ปรึกษาความงาม (BA) 
ของบริษัทโมเดิร์นคาสอินเตอร์เนชั่นเนลคอสเมติกส์ จ ากัด พบว่า ตัวแปรอิสระที่เป็นแรงจูงใจ               
6 แรงจูงใจ ซึ่ง มีทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก ได้แก่ 1) การจ่ายผลตอบแทน 2) เงื่อนไขการ
ท างาน และนโยบายบริษัทของผู้บริหาร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4) การได้รับการยอมรับ              
5) ความรู้สึกประสบผลส าเร็จ  6) นโยบายของบริษัท เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางด้าน
งานขาย 
 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้แรงจูงใจในการท างาน ได้ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้แรงจูงใจในการท างาน 
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(ความส าเร็จ) 

            1 8 

แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์             2 7 

แรงจูงใจใฝ่อ านาจ             1 8 

ความส าเร็จของงาน             5 4 

ลักษณะของงาน             7 3 

การยอมรับนับถือ             8 2 

ความรับผิดชอบ             4 5 

ความก้าวหน้า             9 1 

ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย 

            2 7 

ความต้องการทางด้าน
ความปลอดภัย 

            3 6 

ความต้องการทางด้าน
สังคม 

            3 6 

การประเมนิผล             2 7 

การได้รับการสนับสนุน             1 8 

สถานที่ท างาน/
สภาพแวดล้อม 

            2 7 

ผลตอบแทน/ค่าจ้าง             2 7 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

            2 7 

 
 จากตารางที่ 2.5 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้แรงจูงใจในการท างาน ตามแนวคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ พบว่า  มี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่             
มีความถี่สูงสุด 4 อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป  ซึ่งแสดงเป็นโมเดลวัด ได้ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5  แสดงโมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างานที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นตัวบ่งชี้
ส าหรับวัดแรงจูงใจในการท างาน ได้ดังนี้  1) ความก้าวหน้า 2) การยอมรับนับถือ                
3) ลักษณะของาน และ4) ความส าเร็จของงาน เป็นกรอบแนวคิดในการวัดแรงจูงใจ               
ในการท างาน  

    
   ความก้าวหน้า 
   Herzberg & Snyderman (1995) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง เงินเดือนการ
ได้รับเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 
   เสนาะ  ติเยาว์ (2516) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การที่มีต าแหน่งงานที่
ส าคัญขึ้น ท าให้มีอ านาจมากขึ้น มีอิสระในการท างานถูกควบคุมน้อยลง การเลื่อนต าแหน่งเป็นที่
ต้องการของทุกคน และเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้า และเป็นความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 
   สุบิน  อุปรีที (2548) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับแต่งตั้งให้มี
ต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น การได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงานหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม
หรือศึกษาต่อเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
   ชยานันต์  คงทรัพย์ (2548) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง โอกาสที่ได้รับเลื่อน
ขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาเพ ื่อหาความรู้เพ่ิมเติม 
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การรับรู้ของครูต่อบท
โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน การได้รับโอกาสศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิให้สูงขึ้น ได้เข้าร่วประชุมสัมมนา อบรม 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับโอกาสใน
การเลื่อนต าแหน่งหรือระดับ การได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  การประเมินผลงานหรือเลื่อนระดับเป็นไปตามความรู้ความสามารถ

แรงจูงใจใน
การท างาน 

ความก้าวหน้า 

การยอมรับนบัถือ 

ลักษณะของงาน 

ความส าเร็จของงาน 
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และผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน ระดับหรือเงินเดือนแต่ละรอบมีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และการได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   สรุปได้ว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม 
มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อ และได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท างาน 
   การยอมรับนับถือ 
   Herzberg & Snydeman (1959) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับ
การยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี ความไว้วางใจ และการให้ก าลังใจหรือยอมรับ หรือการ
แสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงความเชื่อถือยอมรับในความสามารถเมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรลุผลส าเร็จ ทั้งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลในหน่ายงาน 
   พนัส หันนาคินทร์ (2526) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การแสดงความรู้
รับรู้ในความสามารถเมื่อบุคคลประสบผลส าเร็จจากการท างาน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
ผู้บังคับบัญชาทราบและเอาใจใส่ใผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2527) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง ความศรัทธา
และเชื่อถือของบุคคลซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลในหน่วยงานร่วมกันท างานให้ได้ผลดี 
   สุบิน  อุปรีที (2548) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากผู้ที่มาขอค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้จะอยู่ใน
รูปของการยกย่อง ชมเชย หรือการยอมรับในความสามารถ 
   ชยานันต์  คงทรัพย์ (2548) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งอาจจะเป็นการยกย่องชมเชย การแสดงความ
ยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อได้ท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งส าเร็จ 
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับรู้ของครูว่า
ได้รับการชมเชย ยกย่อง เชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยก
ย่อง ชมเชย เชื่อถือ และไว้วางใจ  หรือการแสดงออกในทางใด ๆ จากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และบุคคลอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน  จากการยอมรับในความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
   สรุปได้ว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยกย่อง ชมเชย การแสดงความ
ยินดี ความไว้วางใจ และให้ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือยอมรับในความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
   ลักษณะของงาน 
   นภดล  ลิ้มสุรัตน์ (2526) กล่าวว่า ลักษณะของงาน  หมายถึง ขอบเขตงานที่ท า 
จ านวนงาน คุณค่าของงาน ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงาน ได้ใช้ความรู้ความช านาญอย่างเต็มที่
มีอ านาจในการวางแผน และการตัดสินใจ 
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   วินิจ  เกตุข า (2535) กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง องค์ประกอบที่ส าคัญใน
การท างาน ซึ่งได้แก่งานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้อยากท างาน มีความยากง่ายตั้งแต่ต้นจน
ส าเร็จโดยไม่เกิดความเบื่อหน่ายรวมถึงความมีอิสระในการท างาน 
   สุบิน  อุปรีที (2548) กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายหรือเป็นงานที่สามารถท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพัง 
   ชยานันต์  คงทรัพย์ (2548) กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ งาน
ที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย ให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะกระท าได้ตั้งแต่
ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของครูต่อ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางพฤตินัยที่ปฏิบัติต่อหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถเป็นงานที่น่าสนใจ เป็นงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจน
ส าเร็จ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง คุณสมบัติของงาน
ที่ท า ซึ่งตรงกับความรู้ ความสามารถ  หรือความถนัด เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
งาน เป็นงานที่ท้าทาย มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   สรุปได้ว่า ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้อยากท างาน เป็นงานที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ 
   ความส าเร็จของงาน   
   Herzberg & Snyderman (1995) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่
บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี รวมทั้งแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในการท างานได้ส าเร็จเป็นที่พอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 
   Flippo (1971) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งความส าเร็จนี้ย่อมเกี่ยวพันกับปัจจัยส าคัญสามประการ คือ พันธะผูกพัน หน้าที่การ
งาน และวัตถุประสงค์ 
   สุบิน  อุปรีที (2548) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ท างานได้ส าเร็จเสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จัก
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใจในความส าเร็จ
ของงานนั้น 
   ชยานันต์  คงทรัพย์ (2548) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่คนท างาน
ได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดีเมื่องานประสบผลส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลส าเร็จของงานนั้น 
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การรับรู้ของครูว่า
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย หรือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จ เป็นที่พอใจแก่ตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
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   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556)  กล่าวว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคล
สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส าเร็จ  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
เกิดผลงานเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
   สรุปได้ว่า ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่ครูสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งงานประจ าและงานพิเศษ เป็นที่น่าพอใจของตนเองและเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน 
   Daly (1986) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจูงใจของอาจารย์พยาบาลและ
ผลงานกับลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงานและตัวแปรด้านชีวสังคม พบว่า 

1) ลักษณะของงานเป็นตัวแปรที่ท านายดีที่สุด 
2) ความพึงพอใจเป็นตัวท านายการจูงใจและเพ่ิมผลงาน 
3) อายุการท างานยิ่งมากขึ้น แรงจูงใจในการท างานจะยิ่งลดลง 

 Haji (1986) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ในมาเลเซีย พบว่า  

1) อาจารย์มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับไม่สูงมากและไม่ต่ ามาก 
2) อาจารย์มีความพึงพอใจในการท างานต่ าในด้าน ลักษณะของงาน ความส าเร็จ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ สภาพการท างาน ความก้าวหน้า 
สถานภาพและชีวิตส่วนตัว 

3) โอกาสในความก้าวหน้า นโยบายของมหาวิทยาลัย และการบริหารเงินเดือน  
การปกครองบังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน 

4) เพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจใน 
การท างานแตกต่างกัน 

5) อายุ สถาบัน ระยะเวลาของการบริหาร ความสามารถและระดับของค่าตอบแทน
มีผลท าให้ความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน 

 Randall (1986) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของหัวหน้าในการปฏิบัติงาน 
โครงการการศึกษาครู พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพอใจ ปัจจัยสุขอนามัย  
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึงพอใจ ปัจจัยจูงใจส่งผลในด้านความส าเร็จของงาน ลักษณะ
ของงาน การได้ท าตามความสามารถ ได้รับงานที่ท้าทาย และยอมรับนับถือความส าคัญของปัจจัย
สุขอนามัย ได้แก่ นโยบาย เพ่ือนร่วมงาน ความรู้ความสามารถในงานของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ของ
ผู้บริหาร เงื่อนไขของงาน 
   สรรนภา  แน่นหนา (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการท างานของครู 
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู้บริหารสตรี สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า  

1)  ความพึงพอใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาทีมีผู้บริหารสตรี 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า 
ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือในผลงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความ
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รับผิดชอบ ด้านวิธีการบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ส่วน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนเกื้อกูลอยู่ในระดับปานกลาง 

2) ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู้บริหารสตรี สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและเกือบทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการ
ยอมรับนับถือในผลงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

3) ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู้บริหารสตรี สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมเกือบทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ไม่แตกตางกัน ยกเว้นเฉพาะด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ธนากร  จันทร์แสนโรจน์ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อผลความความพึงพอใจ                      
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมี
ประสิทธิภาพมาก และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติทรี่ะดับ .05 ส่วนพนักงานที่มี 
เพศ สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยค่าตอบแทน 
ลักษณะงาน ระยะเวลาการท างาน ความส าเร็จของงาน และการได้รับการยอมรับนับถือ สามารถร่วม
ท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 49.4 ซึ่งสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนปัจจัยความก้าวหน้าของงาน สามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสัมพันธ์กัน ในทิศทางตรงกันข้ามที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทิศทางเดียวกันที่
นัยส าคัญทางสถิติทรี่ะดับ .01 ส่วนพฤติกรรมการท างานของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
   ณฐาภรณ์  ซื่อมาก (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความ          
พึงพอใจในการท างานของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
จังหวัด ระยอง ผลการวิจัยพบว่า ครูปฐมวัยมีความพึงพอใจในการท างานในระดับมาก และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 มีเพียง 4 ปัจจัย ที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการท างานได้
ร้อยละ 27.3 คือลักษณะ ของงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า เพ่ือนร่วมงาน และความมั่นคงของงาน 
   ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความ
พึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือจัดล าดับ ความส าคัญและเปรียบเทียบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างความผาสุก และความ
พึงพอใจ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย  
ที่ส่งผลต่อความผาสุกความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ส านักงาน



 114 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 41 ตัวแปร โดยเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียงล าดับตามน้ าหนักของปัจจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบจากมาก 
ไปน้อย คือ (1) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน (9 ตัวแปร) (2) นโยบาย การบริหาร           
การสื่อสาร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี (11 ตัวแปร) (3) เกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ                   
ในการปฏิบัติงาน (8 ตัวแปร) (4) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน (5 ตัวแปร)                    
(5) ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (5 ตัวแปร) (6) โอกาสความก้าวหน้าในงานของบุคลากร             
(3 ตั วแปร) ปั จจัยทั้ ง 6 ตั ว สามารถร่วมกันอธิบายความพึงพอใจและความไม่ พึ งพอใจ                  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร้อยละ 71.18 

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานทั้งในและต่างประเทศพอสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจในการท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ท างานเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลต่อองค์การ 
   ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
    ความผูกพันต่อองค์การมีส าคัญที่จะท าให้งานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะเป็นผู้ที่ยินดีที่จะอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การน้อยหรือไม่มีเลยซึ่งการที่
จะเกิดความผูกพันได้ก็ต่อเมื่อจุดมุ่งหมายของสมาชิกได้รับการตอบสนองจากองค์การ จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์การเพ่ือให้สมาชิกในองค์การคงอยู่กับ องค์การอย่าง
มีคุณค่า ด้วยการสร้างให้สมาชิกเกิดความผูกพันต่อองค์การทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุด จะได้เกิดแก่
องค์การ นักวิชาการได้ให้ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
   Porter and Smith (1970) ให้ความหมายว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความ
ผูกพันที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับองค์การ และรวมความหมายไปถึง
องค์ประกอบของความพึงพอใจเป็นความเข้มข้นที่เป็นลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะทุ่มเทให้กับงานมี
ความพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์การ
ต่อไป 
    Sheldon (1971) ให้ความหมายว่า ความผ กพันต่อองค์การว่า เป็นทัศนคติของ 
ผ ้ปฏิบัติงานท ่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับองค์การ เป็นสิ่งท ่เกิดจากการท ่บุคคลพิจารณาจากการ 
ลงทุนของเขาในองค์การเช่น อายุก าลังแรงงาน และระยะเวลาท ่ส ญเส ยตัวเองไปนั้นจะส่งผลตอบแทน
คืนมาในรูปของต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ค่าตอบแทน การยอมรับ และสวัสดิการต่าง  ๆ ซึ่งจะส่งผลให้
บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพันองค์การ  
   H e rbe rt (1976 ) กล่ าวว่ า  ค วามผ ก พั น ต่ อ อ งค์ ก าร เป็ น ก ารป ระส าน 
พฤติกรรมของพนักงานกับเป้าหมายขององค์การท ่ ก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรมไว้แล้ว 
ในการเสนอแนวทางและการเข้ามาม ส่วนร่วม การท ่พนักงานแสดงตนเห็นด้วยกับจุดหมายปลายทาง  
ขององค์การและตั้งใจท ่จะยอมรับจุดหมายนั้น ก็ยิ่งเป็นแรงจ งใจให้ใช้ผลงานท ่ม อย ่เพ่ือสนองตอบ  
วัตถุประสงค์นั้น แม้อาจจะต้องยอมเส ยสละผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างก็ตาม 
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      Mowday, Porter and Stee rs (1982) กล่ าวว่ า ความผ ก พันต่ อองค์ การ 
เป็นการแสดงออกท ่มากกว่าความจงรักภักด ท ่เกิดขึ้นตามปรกติเพราะจะเป็นความสัมพันธ์ท ่แน่นหนา
และผลักดันให้บุคคลเต็มใจท ่จะอุทิศตัวเองเพ่ือให้องค์การอย ่ในสภาพท ่ด ข้ึน  
    Mitchell and Larson (1987) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ               
ว่า หมายถึง เจตคติที่คน ๆ หนึ่งมีต่อองค์การ ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในองค์การ มีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงแสดงพฤติกรรมเป็นเจ้าขององค์การ ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การจึง
สามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติต่อองค์การ รวมทั้งสามารถ ท านายการเปลี่ยน
งานของลูกจ้างได้ 
    Allen and Mayer (1990) ให้ความหมาย ของความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อองค์การโดยมีสิ่งเหนี่ยวรั้งให้บุคคลยังอยู่ในองค์การ  
    Baron and Greenberg (1990) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง             
เจตคติที่ดีต่อองค์การเป็นการสะท้อนถึงขอบเขตที่แต่ละบุคคลแสดงตนต่อองค์การและเกี่ยวข้องกับ
องค์การถ้าระดับความผูกพันต่อองค์การสูงแสดงถึงบุคลากรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ยอมรับในเป้าหมาย
และคุณค่าขององค์การอย่างมาก 2) เต็มใจที่จะท างานให้องค์การ และ 3) ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การ     
     Eisenberger, Fasolo and La-Mastro (1990) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
เป็นทัศนคตทิี่แสดงถึงความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง  การที่บุคคล
รับรู้ถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององค์การกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิก และความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทการท างานเพ่ือองค์การ 
   Northcraft and Neale (1990) กล่าวว่า ความผ กพันต่อองค์การ หมายถึง 
กระบวนการ หรือวิธ การท ่บุคลากรในองค์การได้แสดงให้เห็นถึงความเก ่ยวพันของบุคลากรท ่ม  
ต่อองค์การ และยังด าเนินเพ่ือความส าเร็จขององค์การไม่ใช่เพียงความจงรักภักดีต่อองค์การเท่านั้น 
   Steers (1991) กล่าวว่าความผ กพันต่อองค์การ หมายถึง ความ ร ้สึกของ 
ผ ้ปฏิบัติงานท ่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การอ่ืน ๆ และ 
เต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์การ เต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพ่ือ
สร้างสรรค์ให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
    Steers (1991) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การแสดงตนของ
แต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์และ ความเกี่ยวข้องกับองค์การอย่างมาก โดยมีลักษณะเป็น 3 ตัวบ่งชี้ 
คือ 1) มีความเชื่อและยอมรับ ในเป้าหมายและคุณค่าขององค์การอย่างมาก 2) มีความเต็มใจที่จะ
พยายามท างานให้กับองค์การ และ 3) มีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมากต่อไป 
ความหมายนี้เป็นการแสดงถึงความ จงรักภักดีต่อองค์การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การแต่ละบุคคลมี
ความตั้งใจให้องค์การประสบ ความส าเร็จและมีความก้าวหน้า  
    Muchinsky (1997) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ การที่บุคคล               
มีพันธะสัญญาภายในจิตใจต่องาน และก่อให้เกิดความพยายามอย่างมากในการที่จะท างานนั้น  ๆ ให้
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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    Luthans (2002) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การมีลักษณะเป็นเจตคติ
ส่วนใหญ่นิยามใน 3 ลักษณะ คือ 1) ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ยังคงเป็นสมาชิกขององค์การ                  
2) มีความเต็มใจท างานให้กับองค์การด้วยความพยายามในระดับสูง และ 3) มีความเชื่อและยอมรับ
ในคุณค่าและเป้าหมายขององค์การหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นเจตคติท่ีสะท้อนถึงความจงรักภักดีของ
บุคลากรต่อองค์การ  
   จิระจิตต์ ราคา (2525) ได้สรุปความหมายของค าว่า ความผูกพัน หมายถึง 
ความรู้สึกต้องการที่จะอยู่และไม่อยากไปจากองค์การ  ไม่ว่าจะเพ่ิมเงินเดือน รายได้ หรือสิ่งจูงใจ            
อ่ืน ๆ พร้อมทั้งเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การที่เขาปฏิบัติงานอยู่  
    ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2532 ) กล่าวว่า ความผ กพันต่อองค์การหมายถึง 
การท ่บุคคลม ความร ้สึก และแสดงพฤติกรรมต่อสถาบันท ่ตนเองเป็นสมาชิกอย ่โดยม ความเชื่อยอมรับ  
จุดมุ่งหมายของสถาบัน เต็มใจท ่จะท างานเพ่ือความก้าวหน้าของสถาบัน และปรารถนาท ่จะเป็น  
สมาชิกของสถาบันต่อไป 
   บัญชา นิ่ มประเสริฐ  (2542 ) กล่ าวว่า ความผ กพันต่อองค์การ หมายถึ ง 
สภาวะทางจิตใจท ่เก ่ยวข้องกับความร ้สึกนึกคิด และความปรารถนาท ่จะเป็นสมาชิกในองค์การ 
ม ความเชื่อมั่นในความส าคัญคุณค่าของงาน ซื่อสัตย์ต่อองค์การในแง่ของการยอมรับเป้าหมายค่านิยม
ขององค์การ และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนปรารถนาที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
   ประกิจ   นิ โครธา (2548 ) ได้ ให้ นิ ยามความผ ก พันต่อองค์ การ หมายถึ ง 
ปฏิสัมพันธ์ของเรื่องบุคคลในเรื่องของแรงจ งใจในการท างานกับความพึงพอใจในงาน ในขณะท ่  
ความพึงพอใจในงานของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามท ่คาดหวังไว้  
ในลักษณะน ้จะเกิดผลกระทบต่อความผ กพัน 
   จากความหมายความผูกพันต่อองค์การที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีพฤติกรรมแสดงออกต่อองค์การที่ ปฏิบัติงานอยู่ มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเต็มใจท างานเพ่ือองค์การ 
 ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันสูง จะยินดีที่จะอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
และดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งความผูกพันต่อองค์การจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อจุดมุ่งหมายของสมาชิกได้รับการตอบสนอจากองค์การและมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี้ 
 Steers (1977) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ดังนี้ 

1) ความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวคิดซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงาน
สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลท าต่อองค์การโดยส่วนรวมในขณะที่ความพึงพอใจในงาน
สะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรือแง่หนึ่งของงานเท่านั้น 

2) ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ ถึงแม้จะมีการพัฒนา
ไปอย่างช้าๆแต่ก็อยู่อย่างม่ันคง 
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3) ความผูกพันต่อองค์การเป็นเครื่องชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ 
   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความผูกพันต่อองค์การ ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้น ามาประยุกต์เสนอเป็นผลงานวิจัยและมีรูปแบบจ าลองไว้มากมาย ซึ่งการน า
แนวคิดความผูกพันต่อองค์การ ไปใช้ขึ้นอยู่กับการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ ใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นักวิชาการคนส าคัญในการศึกษา เรื่องปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ แสดงให้
เห็นชัดเจนว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งส าคัญเพราะนอกจากองค์การจะสรรหาบุคคล
ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การแล้ว ก็ควรที่จะหาวิธีการรักษาให้บุคลากรเหล่านี้คงอยู่กับ
องค์การอย่างมีคุณค่าด้วยการสร้างทัศนคติให้เกิดความผูกพัน เพ่ือบุคคลเหล่านี้จะได้ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีความประสงค์จะอยู่กับองค์การตลอดไปและเพ่ือ
ช่วยท างานให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   Mowday Porter and Steers (1982) ให้ความเห็นว่า ความผ กพันต่อองค์การ 
ม อิทธิพลต่อการท างาน และจะส่ งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานตลอดจนม อิทธิพล  
ต่อการขาดงาน ความเฉื่อยชา การเปล ่ยนงาน และความตั้งใจในการท างานในองค์การ นอกจากนี้
ความผูกพันต่อองค์การนับเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้องค์การมีประสิทธิผลและอยู่รอดตลอดไป  
   Buchanan (1974) ท ่เห็นว่าความผ กพันเป็นทัศนคติท ่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ 
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใด เพราะความผ กพันเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการของมนุษย์กับ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้สมาชิกมีความรู้เป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนในการเสริมสร้าง
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การในทางกลับกัน 
   Whithey and Cooper (1989) คิดว่า หากองค์การใดสมาชิกขาดความผูกพันต่อ
องค์การจะส่งผลในแง่ลบต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะก่อให้เกิดการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือองค์การ ตลอดจนลาออกจากองค์การในที่สุด นอกจากนี้ Shore and Martin (1989) 
ให้ ความเห็ นว่าความผ กพันต่อองค์การม ความใกล้ชิ ดกับความพึงพอใจในงานเพ ยงแต่  
ความพึงพอใจเป็นตัววัดผลการปฏิบัติงานในระยะสั้น ๆ ขณะท ่ความผ กพันต่อองค์การเป็นตัววัด 
ในระยะยาว และคงทน 
   Mathieu and Farr (1991) ท ่ เห็นว่า ความผ กพันต่อองค์การเป็นตัวแป ร 
ท ่ม ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ท าให้สมาชิกเกิดความร ้สึกเก ่ยวกับพนักงานมากยิ่งข้ึน 
   ในขณะที่ McGree and Ford (1987) ได้สรุปการศึกษาความผ กพันต่อองค์การ 
เป็น 3 แนวทาง คือ 
   1.  ความผูกพันทางทัศนคติ เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การโดยที่บุคคลจะน า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และผูกพันในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การเพ่ือไปสู่เป้าหมายของ
องค์การ 
   2.  ความผูกพันทางพฤติกรรมเป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่เป็นพฤติกรรม
ปัจจัยความสนใจที่บุคคลได้รับจากองค์การ เช่น การได้รับความนับถือที่เป็นอาวุโส การได้รับ
ค่าตอบแทนสูง จึงมีความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
(Exchange theory) โดย Etzioni (1975) เห็นว่าเมื่อบุคคลเข้าไปอย ่ในองค์การจะเกิดความร ้สึก 
ทั้งในทางบวกและทางลบ ความร ้สึกในทางบวกเร ยกว่า ความผ กพันต่อองค์การ ส่วนความรู้สึกในทาง
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ลบ เรียกว่า ความรู้สึกแปลกแยกหรือแยกตัวออกห่างความผูกพันต่อองค์การ จึงเป็นการแสดง
ความรู้สึกอย่างแรงกล้าของบุคคลเมื่อเข้าไปอยู่ในองค์การและรับเอาบรรทัดฐานขององค์การเข้าไว้
อย่างซึมซับ รวมทั้งแสดงตนเป็นฝ่ายขององค์การอย่างเด่นชัด 
   Allen and Meyer (1991) กล่าวว่า ปัจจัยท ่ม อิทธิพลต่อความผ กพันต่อ องค์การไว้ 
3 องค์ประกอบคือ 
   1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ ความท้าทายในงาน ความชัดเจนใน
บทบาท ความชัดเจนในเป้าหมาย ความอยากในการบรรลุเป้าหมาย สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ความยุติธรรม การพ่ึงพาได้ขององค์การ และการมีส่วนร่วมในงาน 
   2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ได้แก่ ระดับการศึกษา
ค่าตอบแทนที่เป็นบ าเหน็จบ านาญ การลงทุนด้วยก าลังกายและเวลา 
   3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ การรับรู้ถึงความคาดหวังใน
ความจงรักภักดีจากองค์การ 
   Steers and Porter (1979) ได้สรุปสิ่งท ่ม อิทธิพลต่อความผ กพันต่อองค์การไว้             
4 องค์ประกอบคือ 
   1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การที่นาน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และระดับการศึกษา โดยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
   2. ลักษณะงาน ได้แก่ งานที่มีความส าคัญ งานที่มีบทบาทเด่นชัด และบทบาทที่
สอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การ 
   3. ลักษณะองค์การ ได้แก่ ระบบขององค์การที่มีแบบแผน การกระจายอ านาจ การ
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การมีส่วนเป็นเจ้าขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การ 
   4. ประสบการณ์จากการท างาน ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อผู้ร่วมงานในองค์การ สามารถ
พ่ึงพาผู้บังคับบัญชาได้ การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่างานมีความส าคัญเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
  Buchannan (1974) ให้นิยามไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
   1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (identification) เป็นการแสดงออกจากเป้าหมาย                   
และค่านิยมต่อผู้ปฏิบัติงาน 
   2. ความใส่ใจกับองค์การ (involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของตน                  
อย่างเต็มท  ่
   3. ความจงรักภักดี (loyalty) ความร ้สึกและผ กพันต่อองค์กร Mowday, Porter 
and Steers (1979) ท ่จ าแนกความผ กพันต่อองค์การเป็น 3 ด้าน คือ 
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   1. ความศรัทธา (Identification) หมายถึง ความร ้สึกม่ันใจภาคภ มิใจในสถานศึกษา 
ท ่ตนเองปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับและเห็นด้วยกับเป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้ และรับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ 
   2. ความทุ่มเทในการท างาน (Involvement) หมายถึง ความร ้สึกพอใจอย่างเต็มท ่ 
ของคร ท ่จะทุ่มเทความร ้ความสามารถให้กับการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษาที่ตน
ปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมเสียสละเวลา เสียสละก าลังกาย การเสียสละทรัพย์สินของตนและสิ่งต่าง ๆ 
โดยหวังให้งานที่ปฏิบัติอยู่ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อสถานศึกษา โดย
ภาพรวม 
   3. ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง ความรู้สึกของครูต่อสถานศึกษา แสดงออก
โดยการมีความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในสถานศึกษาตลอดไปโดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน 
หรือย้ายไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาอ่ืนหรือโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ Mowday, Porter and Steers 

    (Mowday, Porter & Steers, 1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะบุคคล 

ลักษณะการท างาน 

ลักษณะบทบาท 

ประสบการณ์
ท างาน 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

ผล 
ความปรารถนาอยู่ในองค์การ 
ความตั้งใจอยู่ในองค์การ 
ความตั้งใจท างาน 
การคงรักษาพนักงานไว้ได้ 
การปฏิบัติงาน 
ปราถนาอยู่ในองค์การ 
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   Porter (1981) กล่าวว่า ความผ กพันต่อองค์การเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของ 
บุคคลท ่ม ต่อองค์การซึ่งบ่งช ้ในร ป 
   1. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกองค์การนั้นต่อไป 
   2. ความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ 
   3. มีความเชื่ออย่างแน่นอนและมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายองค์การ 
   Angle and Perry (1981) กล่ าวว่า  ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย                              
2 องค์ประกอบ 
   1. ความผูกพันเชิงคุณค่า (Value commitment) หมายถึง ความผ กพันท ่สนับสนุน 
เป้าหมายขององค์การ  
   2.ความผูกพันในการอยู่ (Commitment to stay) หมายถึง ความผูกพันที่จะคง
ความ เป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
   Smith (1983) เห็นว่า ความผ กพันต่อองค์การสามารถส่งผลท ่ตามมาในแง่ 
ท ่เป็นผลประโยชน์ต่อองค์การ คือ สมาชิกจะทุ่มเทการท างานเพ่ือองค์การมากขึ้น ซึ่งอาจเป็น 
พฤติกรรมนอกเหนือหน้าท ่ท ่รับผิดชอบโดยตรงท ่เขาจะยินด ท าให้กับองค์การมากขึ้น โดยไม่หวัง 
สิ่งตอบแทน  
   Yoannone (1993) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันในเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการปฏิสัมพันธ์และพึงพอใจใน
เป้าหมายขององค์การ ตัวบ่งชี้ที่แสดงออกถึงความผูกพันในการวางเป้าหมายได้แก่ ทัศนะคติของ
อาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยและการติดต่อสื่อสารของคณะบดี 
   Caginalp, Porter & Smith (1998) ได้เสนอแนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์การ
โดยเพ่ิมเติมจากที่ Steers & Porter (1979) ได้ศึกษาไว้อีกแนวคิดทางด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้อง
หรือบรรทัดฐานขององค์การและสังคม บุคคลเมื่อรู้สึกว่าเขาเป็นสมาชิกขององค์การก็ต้องมีความ
ผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นหน้าที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ 
   จิระจิตต์ ราคา (2525) กล่าวว่า การพิจารณาว่าบุคคลใดมีความผูกพันต่อองค์การ
มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวชี้ให้เห็นได้ชัดคือ 
   1. ความจงรักภักดีต่อองค์การ กล่าวคือ มีความรู้สึกรักใคร่ ไม่อยากไปจากองค์การ
อาจเป็นเพราะว่าองค์การนั้นมีสิ่งจูงใจที่ท าให้เขารู้สึกเสียดายที่จะต้องออกไปจากองค์การ เช่น 
ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวัสดิการ ความก้าวหน้า 
   2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหน่วยงานที่เขาท าอยู่ ผู้ปฏิบัติงานผูกพันกับ
องค์การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ ปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์การ เพ่ือด าเนินงานไป
ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ 
   3. ความรู้สึกเกี่ยวพันกับงาน คือ ความพอใจในงานที่ท าและต้องการให้งานบรรลุผล
ส าเร็จ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพ่ือให้งานส าเร็จ 

ภรณี กีร์ติบุตร (2529) ได้กล ่าวถึงความส าคัญของความผูกพันที่ส่งผลต่อองค์การว่า 
   1. พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์การอยู่ในระดับสูง 
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   2. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะยังคงอยู่
กับองค์การต่อไปเพื่อท างานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา 
   3. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ และเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ
มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์กับ
องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ 
   4. ความหมายของค าว่า ความรู้สึกผูกพัน (Commitment) เราอาจคาดหวังได้ว่า
บุคคลที่รู้สึกผูกพันจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอควรในการท างานให้กับองค์การและมีผลท า
ให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับเหนือคนอื่น 

ศิริพร  นาคสุวรรณ (2548) ได้กล่าวถึง ความผูกพันองค์การ คือ ความรู้สึกที่ดีของ
ครูที่มีต่อโรงเรียน ได้แก่ ความรู้สึกชอบ พอใจหรือเป็นมิตร และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจเต็ม
ใจ และจงรักภักดีต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกใน 3 
ลักษณะ ดังนี้ 1) ความศรัทธา 2) การทุ่มเทในการท างาน 3) ความจงรักภักดี 

สุมิตร  ขาวประภา (2550) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ความศรัทธา ความทุ่มเทในการท างาน 
และ ความจงรักภักดีกับประสิทธิผลขององค์การของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่ าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โสพิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวถึงองค์ประกอบของตัวแปรที่ 3 ตัวแปรที่บ่งชี้ปัจจัย
ความผูกพันของโรงเรียนเอกชนภาคตะวันออกมีค่าเป็นบวกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทุกค่า และมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ โดยด้านความผูกพันนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ 
ความศรัทธามีค่า .91 ความทุ่มเทในการท างาน มีค่า .88 และล าดับสุดท้าย คือ ความจงรักภักดี มีค่า 
.75 
   จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความผูกพันต่อองค์การ ได้ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความผูกพันต่อองค์การ 
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ความศรัทธา            6 3 

ความทุ่มเทในการท างาน            9 1 

ความจงรักภักดี            8 2 

การติดต่อสื่อสาร            1 4 

บุคคลรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

           1 4 

เชื่อมั่น ยอมรับค่านิยม 
เป้าหมายขององค์การ 

           1 4 

    
 จากตารางที่ 2.6 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พบว่า  มี 3 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา             
ตัวบ่งชี้ที่มีความถ่ี 4 อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป  ซึ่งแสดงเป็นโมเดลการวัด ได้ดังภาพที่ 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.7  แสดงโมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ สรุปเป็นตัวบ่งชี้ส าหรับการวัด
ความผูกพันต่อองค์การ ได้ดังนี้ 1) ความทุ่มเทในการท างาน 2) ความจงรักภักดี และ            
3) ความศรัทธา เป็นกรอบแนวคิดในการวัดความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

ความทุ่มเทในการท างาน 

ความจงรักภักด ี

ความศรัทธา 
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   Mowday, Porter and Steers (1979) กล่าวว่า ความศรัทธา หมายถึง ความรู้สึก
มั่นใจ ภาคภ มิใจในสถานศึกษาท ่ตนเองปฏิบัติงานพร้อมทั้งยอมรับและเห็นด้วยกับเป้าหมาย ค่านิยม
และวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ และรับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาด้วยความ
เต็มใจ 
   สุมิตร  ขาวประภา (2550) กล่าวว่า ความศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือและยอมรับ
ค่านิยมขององค์การ พฤติกรรมที่แสดงออก คือ บุคลากรจะมีความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายและค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคน
อ่ืนๆในองค์การ มีความเชื่อว่าองค์การที่ดีที่สุดจะท างานด้วย พร้อมที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์การ เพราะเห็นว่างานเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ และมีส่วน
ร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ 
   สรยา  มหากณานนท์ (2551) กล่าวว่า ความศรัทธา หมายถึง การยอมรับแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การและเป็นไปตามค่านิยมขององค์การ 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความศรัทธา หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจใน
สถานที่ตนปฏิบัติงานพร้อมทั้งยอมรับและเห็นด้วยกับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒธรรมของ
สถานศึกษา 
   สรุปได้ว่า ความศรัทธา หมายถึง ความรู้สึกม่ันใจในโรงเรียนที่ตนเองท างาน พร้อม
ทั้งยอมรับและเห็นด้วยกับค่านิยม และเป้าหมายของโรงเรียน 
   Mowday, Porter and Steers (1979) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างาน หมายถึง 
ความร ้สึกพอใจอย่างเต็มท ่ของคร ท ่จะทุ่มเทความร ้ความสามารถให้กับการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของ
สถานศึกษาท่ีตนปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมเสียสละเวลา เสียสละก าลังกาย การเสียสละทรัพย์สินของ
ตนและสิ่งต่าง ๆ โดยหวังให้งานที่ปฏิบัติอยู่ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา โดยภาพรวม 
   สุมิตร  ขาวประภา (2550) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างาน หมายถึง ความเต็มใจ
ทุ่มเทความพยามอย่างมากเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออก คือ บุคลากรยินดี           
ที่จะทุ่มเทพลังความสามารถทั้งหมด และมีความพยายามอย่างมากเพ่ือช่วยเหลือองค์การประสบ
ผลส าเร็จ และเต็มใจอุทิศตนเองเพ่ือความผาสุกในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์การ 
   สรยา  มหากณานนท์ (2551) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างาน หมายถึง การยอม
เสียสละก าลังกาย ความคิดและสิ่งต่าง ๆ ให้แก่การท างานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
พอใจอย่างเต็มที่ของครูที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ยอมเสียสละเวลา ก าลังกายและทรัพย์สินของตนเอง 
   สรุปได้ว่า การทุ่มเทในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกเต็มที่ของครูที่จะทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียน ยอมเสียสละเวลา ก าลังกายและทรัพย์สิน
ของตนเองเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 
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   Bruce Buchanan (1974) ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกผูกพันยึดมั่นกับ
องค์การ และปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป 
   Robert March & Hiroshi Mannari (1977) ความจงรักภักดี หมายถึง ระดับความ
มากน้อยของความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ เป็นที่ยอมรับ
เป้าหมายหลักขององค์การ รวมทั้งจะต้องประเมินผลทางบวกต่อองค์การ 
   Mowday, Porter and Steers (1979) ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกของครู
ต่อสถานศึกษา แสดงออกโดยการมีความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในสถานศึกษาตลอดไป
โดยไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนงาน หรือย้ายไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาอ่ืนหรือโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น 
   สุมิตร  ขาวประภา (2550) กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ พฤติกรรมที่แสดงออกคือ บุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์การ มี
ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การและไม่คิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออก แม้มีโอกาสเลือก
งานชนิดเดียวกันในองค์การอื่น ๆ หรือมีผู้มาชักชวนให้ลาออก 
   สรยา  มหากณานนท์ (2551) กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ความต้องการที่จะ
อยู่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรในองค์การนี้ต่อไปอย่างแน่วแน่ หรือไม่มีความต้องการจะลาออก
ไปท างานที่อ่ืน 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกของครูต่อ
สถานศึกษา แสดงออกโดยมีความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในสถานศึกษาตลอดไป โดยไม่
คิดท่ีจะย้ายไปยังหน่วยงานอื่น 
   สรุปได้ว่า ความจงรักภักดี  หมายถึง ระดับความรู้สึกของครูที่มีต่อโรงเรียน                 
ครูความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความผูกพันต่อโรงเรียนที่ตนท างานอยู่ ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก
ในโรงเรียน และต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนตลอดไป โดยไม่คิดที่จะย้ายไป
หน่วยงานอื่น 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
   มณฑนา มานะประสพสุข (2546) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการครูสายงานการสอนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการครู โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน สัมพันธภาพกับผู้บริหารโรงเรียน ความรับผิดชอบใน               
การท างานและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์การของข้าราชการครูร้อยละ 51.70  
   เกสร  รุ่ งสว่าง (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและพฤติ
กรรมการบริหารของคณบดี กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า 
พฤติกรรมการบริหารของคณบดี ด้านการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
อาจารย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการบริหารของคณบดี ด้านภาวะผู้น าและ
ด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   ศิริพร  นาคสุวรรณ (2548) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของอาชีวเอกชน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน 
   สัมฤทธิ์  ผิวบัวค า (2549) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความประจักษ์ในงาน การรับทราบ
ผลย้อนกลับของงาน งานที่มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โอกาสของความก้าวหน้าในการท างานเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ในการท างาน  ซึ่ง
ประกอบด้วย ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ
ต่อองค์การ และความรู้สึกว่าองค์การพ่ึงพิงได้ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
   ทัศนีย์  แก้วสมนึก (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก 
พบว่า ครูมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความผูกพันต่อองค์การ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกับสถานศึกษาและด้านความตั้งใจ ทุ่มเทท างานเพ่ือสถานศึกษาส่วนด้านความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไปอยู่ในระดับปานกลาง โดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์  ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   Mathieu and Farr (1991) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเบื้องต้นท ่ม ความสัมพันธ์กับ 
ความผ กพันต่อองค์การและผลกระทบต่อความผ กพันต่อองค์การด้วยวิธ การวิจัยแบบอภิมาน 
จากงานวิจัย 200 เรื่อง พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของความผ กพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยบุคคล จ าแนก 
เป็นเพศ การศึกษา อายุงาน ต าแหน่ง ม นัยส าคัญทางสถิติ และม ความสัมพันธ์กับแรงจ งใจในการ  
ท างาน ความผ กพันในอาช พ ความผ กพันต่อสหภาพและความพึงพอใจในงานด้านความผ กพัน  
ต่อองค์การ พบว่า ม ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การตั้งใจท ่จะลาออกจากงาน และการเปล ่ยนงาน 
   Yoannone (1993) ศึกษาเรื่องการปฏิสัมพันธ์และความผ กพันในเป้าหมาย 
ของวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ม ความกระตือรือร้นในการปฏิสัมพันธ์และพึงพอใจ  
ในเป้าหมายขององค์การ ตัวบ่งช ้ท ่แสดงถึงความผ กพันในการวางเป้าหมาย ได้แก่ ทัศนคติของ 
อาจารย์ท ่ม ต่อวิทยาลัย และการติดต่อสื่อสารของคณบด  
   Louis and Marks (1998) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนมัธยมเกี่ยวกับความผูกพันและประสิทธิภาพแห่งตน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู
สนับสนุนความผูกพันต่องานและประสิทธิภาพแห่งตนในโรงเรียน 8 แห่ง โดยแสดงให้เห็นว่า รูปแบบ
ของความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของสถานที่ท างานกับอิทธิพลของพฤติกรรม เจตคติและ
คุณลักษณะทางจิตใจมีผลกระทบต่อการสอน และพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานสามารถวัดได้ว่ามี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับความผูกพันของครูและประสิทธิภาพแห่งตน 
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การทั้งในและต่างประเทศพอสรุป            
ได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญต่อเจตคติและพฤติกรรมการท างาน ของสมาชิกในองค์การ
รวมถึงเป็นสิ่งบ่งบอกว่า  บุคคลได้หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและมีส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้องในกิจการต่าง ๆ ขององค์การมากน้อยเพียงไร และไม่อยากที่จะจากองค์การไป  ดังนั้น
โรงเรียนใด ๆ ก็ตามจะด าเนินงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่รอด
ได้ก็ด้วยครูในโรงเรียนมีความผูกพันต่อโรงเรียนนั้น ๆ  หากครูมีความผูกพันต่อโรงเรียนสูงก็สามารถ
น าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ครูที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนไม่เพียงแต่จะจงรักภักดีต่อ
โรงเรียนเท่านั้น  แต่จะเต็มใจท างานเต็มความสามารถของตนเอง  เพ่ือช่วยให้โรงเรียนมีความ
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 
 

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
   การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (นิพนธ์  วรรณเวช, 2548) ทั้งนี้เพราะสภาพสังคมมีผลต่อความต้องการ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากครูต้องท าการสอนและปฏิบัติหน้าที่ การงานอ่ืน
นอกเหนือจากการสอนด้วย อีกทั้งครูซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในระบบสังคมจะต้องด าเนินชีวิตเยี่ยงบุคคล
ทั่วไป เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ครูจึงต้องด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อบุคคลทั่วไป จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของตนเองและเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ (บัญชา แสนทวี, 2539) ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) ไว้ดังนี้ 
   Weiss (1974) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกหรือการมีความ
พึงพอใจต่อความต้องการทางสังคมซึ่งเกิดจากความส าเร็จในสัมพันธภาพ 
   Kahn (1979) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย
ระหว่างบุคคลท าให้เกิดความผูกพันในแง่ดีจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านเงินทองสิ่งของหรืออ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่า               
หนึ่งอย่าง 
   Caplan (1976) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรง
จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นทางข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรืออารมณ์ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้
ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้ให้ต้องการ 
   Kaplan, Cassel & Gore (1979) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้  
2 แนวคิด คือ แนวคิดแรก หมายถึง ความพอใจต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานทางสังคม อันได้แก่ การได้รับ
การยกย่องนับถือ การยอมรับ การได้รับความเห็นใจ และความช่วยเหลือโดยการติดต่อสัมพันธ์กับคน
ในกลุ่มสังคม ส่วนแนวคิดที่สอง หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือขาดหายไป ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้
ได้จากกลุ่มสังคมที่ให้การสนับสนุนหรือจากบุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลนั้น 
   House (1981) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับ
การสนับสนุนโดยผ่านทางความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืน ชุมชน ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท า
ให้เกิดการยอมรับ การช่วยเหลือ ความพึงพอใจ 



 127 

   Thoits (1982) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการที่บุคคลในเครือข่ายของ
สังคมได้รับการช่วยเหลือด้านอารมณ์ และสังคม สิ่งของและข้อมูลซึ่งการสนับสนุนนี้จะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิญและตอบสนองต่อความเจ็บป่วยและความเครียดได้ 
   Pender (1987) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
การได้รับการยอมรับ การเป็นที่รักและนับถือ รวมทั้งการมีคุณค่าเป็นที่ต้องการส าหรับบุคคลอ่ืนโดย
ได้รับจากกลุ่มบุคคลในระบบของสังคมนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านจิตใจ วัตถุ ข่าวสาร ค าแนะน า 
ซึ่งจะท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   Pilisuk (1982) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคน 
ไม่เฉพาะแต่ช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ความม่ันคงทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่บุคคลรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นด้วย 
   ดวงเดือน  มูลประดับ (2541) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นความช่วยเหลือ
ประคับประคองจากบุคคลอ่ืนทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม วัตถุสิ่งของ การเงิน ข้อมูลจากการปฏิบัติ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งมีผลต่อการลดระดับความเครียดและวิกฤตการณ์ในชีวิตได้ ท าให้บุคคลเกิด
ความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
   นิพนธ์  วรรณเวช (2548) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่อาจารย์
ผู้สอนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ฯลฯ 
โดยได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บริหาร 
   วิมลรัตน์  บุญชู (2549) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม วัตถุ สิ่งของที่บุคคลได้รับจากครอบครัว เพ่ือนฝูง ผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา 
   รุ่งทิพย์  พรหมศิริ (2549) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การกระท าที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับมีความสุข เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การสนับสนุน
ทางสังคมมักจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของการมีปฏิบัติสัมพันธ์และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับ
บุคคลหรือบุคคลกับกลุ่ม  
   จากความหมายการสนับสนุนทางสังคมที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า การสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง การที่ครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวระหว่างบุคคลที่สามารถให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางอารมณ์และสิ่งของอ่ืน ๆ  
   ความส าคัญของการสนับสนุนทางสังคม (social support) 
   การสนับสนุนทางสังคมจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและการท างานของระบบต่าง  ๆ 
ในร่างกาย เป็นการเพ่ิมคุณค่าของตนเองท าให้มี อารมณ์ มั่ นคงและมีความผาสุกในชีวิต                          
ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นการด ารงไว้ซึ่งสุขภาพ มีการป้อนกลับ ยืนยัน รับรองหรื อท าให้
เกิดความมั่นใจและคาดการณ์การกระท าของบุคคลนั้นว่าเป็นที่ต้องการของสังคมและแรงสนับสนุน
ทางสังคมเป็นกันชน หรือเบาะรองรับเหตุการณ์ที่ เป็นภาวะวิกฤตในชีวิต (Pender, 1987)                    
การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการลดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิต ท าให้สามารถปรับ
และเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของบุคคลต่อภาวะเครียด และสามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะ
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เครียด นอกจากนั้น ยังสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของภาวะเครียด
กับระดับความเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของบุคคลซึ่งสามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะเครียดหรือ
สามารถดูดซับผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกท าลายลงจากเหตุการณ์เครียด             
ที่เกิดขึ้น และการสนับสนุนทางสังคมนี้มีผลโดยตรงต่อการปรับตัวของบุคคล (Kieberman, 1986) 

Weiss (1974) กล่าวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมว่า มี 6 ชนิด คือ  
1) การได้รับความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนม (Attachment) เป็นสัมพันธภาพแห่ง

ความใกล้ชิดที่ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นที่รักและได้รับความดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมักจะได้รับจากบุคคล
ใกล้ชิด คู่สมรส เพ่ือน สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้ จะมีความรู้สึก
ถูกแยกจากอารมณ์ (Emotion lsolation) หรือ ความรู้สึกเดียวดาย (Loneliness) 

2) การได้มีโอกาสเลี้ยงดูผู้ อ่ืน (Opportunity of Nurturance) หมายถึง การที่
บุคคลมีความรับผิดชอบเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือบุคคลอ่ืน และพ่ึงพาผู้อ่ืนได้ ถ้าขาดการสนับสนุนชนิดนี้
จะท าให้บุคคลรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่า (Meaningless in Lfe) 

3) การมีส่วนร่วมในสังคม หรือเป็นส่วนหนึ่ งของสังคม (Social Integration) 
หมายถึง การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ท าให้มีการแข่งขัน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
มีความห่วงใย เข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะท าให้บุคคลรู้สึกขาดการสนับสนุนจะ
ท าให้บุคคลรู้สึกถูกแยกออกจากสังคม 

4) การได้รับก าลังใจว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่า (Reassuranal of Worth) หมายถึง การที่
บุคคลได้รับการเคารพยกย่อง และการชื่นชมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม อันเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในครอบครัวและสังคม ถ้าขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะท าให้บุคคลรู้สึกขาดความเชื่อมั่นหรือ
ความไร้ประโยชน์ (Uselessness) 

5) ความเชื่อมั่นในความเป็นมิตรที่ดี (Sense of Reliable Alliance) การสนับสนุน
ชนิดนี้มาจากครอบครัว หรือเครือญาติ ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือห่วงใยซึ่งกันและ
กัน ถ้าขาดจะท าให้บุคคลรู้สึกว่าขาดความมั่นคงและถูกทอดทิ้ง (Sense of Vulnerability and 
Abandoucment) 

6) การได้รับค าชี้แนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การได้รับความ
ช่วยเหลือทางอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลที่ตนศรัทธาและเชื่อมั่น ในช่วงที่บุคคลเผชิญกับ
ความเครียดหรือภาวะวิกฤต ถ้าขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะท าให้บุคคลรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง 
(Hopelessness of Despair) 

Jacobson (1981) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด คือ  
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง พฤติกรรมที่ท า

ให้รู้สึกสบายใจ และเชื่อว่ามีบุคคลยกย่อง เคารพนับถือ รัก หรือพฤติกรรมอ่ืนๆซึ่งแสดงถึงความเอา
ใจใส่และมั่นใจ 

2) การสนับสนุนทางด้านสติปัญญา (Cognitive Support) หมายถึง ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ค าแนะน าท่ีจะช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง 
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3) การสนับสนุนทางด้านสิ่งของ (Materials Support) หมายถึง สิ่งของและบริการ
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้ 

House (1981) เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมทางอารมณ์  ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ (Emotional) ความ
ไว้วางใจ การเอาใจใส่ 

2) การช่วยเหลือทางวัตถุและบริการ (Instrumental Support) เช่น การช่วยเหลือ
ในการท างาน อ านวยความสะดวก ให้ผลตอบแทน 

3) การให้ข่าวสารข้อมูล (Information) ได้แก่ การให้ข้อมูลในการแก้ปัญหา 
4) การให้การประเมินผล (Appraisal) เช่น การประเมินตนเอง ชี้แนะให้ค าอธิบาย

ชี้แนะ 
Thoits (1982) ได้แบ่งชนิดของการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความจ าเป็น

พ้ืนฐานทางสังคม (Basisc Social Needs) ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
1) การช่วยเหลือด้านอารมณ์และสังคม (Social Emotion Needs) ได้แก่ การ

ได้รับความรัก ความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพันได้รับการดูแลเอาใจใส่ การได้รับการยอมรับและ
เห็นคุณค่า มีความรู้สึกแห่งการเป็นเจ้าของสังคมส่วนรวม ตลอดจนมีความรู้สึกปลอดภัย 

2) การช่วยเหลือด้านสิ่งของและแรงงาน ( Instrumental Aid) ได้แก่ การได้รับ
คะแนนน าด้านข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านสิ่งของแรงงานและเงิน
ทอง 
   Barrera & Ainley (1983) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลในด้านเงิน วัตถุอ่ืน ๆ ที่อยู่อาศัย และการให้ปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่  

1) ให้ความช่วยเหลือด้านประกอบอาชีพ ให้การประคับประคองและสนับสนุนด้าน
จิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม มีความอบอุ่น รู้สึกมีคนอ่ืนห่วงใยและเอาใจใส่ 

2) ให้ค าแนะน า ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
3) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
Faber (1983) ได้อธิบายลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมไว้ ดังนี้ 
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง การได้รับความสนใจ การยอมรับ                

ให้ก าลังใจ 
2) การสนับสนุนด้านการเงินและวัตถุ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือด้านเงิน 

สิ่งของ 
3) การได้รับค าปรึกษาแนะน า แก้ปัญหา หมายถึง การได้รับค าแนะน าแก้ปัญหาทั้ง

งานและเรื่องส่วนตัว 
Tilden (1985) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็นความรู้สึกใกล้ชิด 

ผูกพันรักใคร่ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและไว้วางใจ 



 130 

2) การสนับสนุนด้ านข้อมูลข่ าวสาร ( Informational Support) เป็นการให้
ค าปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารในการแก้ปัญหา ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการกระท า
ของบุคคล 

3) การสนับสนุนด้านสิ่งของ (Tangible Support) เป็นการช่วยเหลือด้านการให้
สิ่งของเงินทอง หรือบริการ 

Pender (1987) แบ่งชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ชนิด คือ 
1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็นการให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นการช่วยในสภาวะซึมเศร้า 
2) การสนับสนุนทางสังคมด้านสติปัญญา (Cognitive Suport) หมายถึง ความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน าที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่งต่าง  ๆ และสามารถปรับตัวได้กับการ
เปลี่ยนแปลง 

3) การสนับสนุนทางด้านสิ่งของ (Materials Support) หมายถึง สิ่งของและบริการ
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้ 

4) การยอมรับ (Affirmation) การยอมรับช่วยให้บุคคลแต่ละคนเข้าใจภาวะและ
ศักยภาพที่เป็นจริงของตนเอง 

Norbeck and Tilden (1988) การสนับสนุนทางสังคมเป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม ซึ่ งอาจอยู่ ในรูปเป็นทางการและไม่ เป็นทางการผสมผสานกันไป           
นักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่า การสนับสนุนทางสังคมในองค์การ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1) การสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการสนับสนุนด้านการให้ก าลังใจ การ
ไว้วางใจ ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่า 

2) การสนับสนุนเชิงรูปธรรม เป็นการสนับสนุนโดยการให้ความช่วยเหลือโดยตรง 
การมอบเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุน รวมทั้งการช่วยเหลือด้านการเงิน งบประมาณ 

Kaplan et al. (1997) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) การสนับสนุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม (Tangible Support) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ

การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือด้านร่างกาย 
2) การสนับสนุนทางสังคมไม่เป็นรูปธรรม (Intangible Support) อยู่ในรูปของการ

ให้ก าลังใจ ความรัก และความอบอุ่นทางอารมรณ์ 
สมจิต หนุเจริญกุล (2536) ได้แบ่งชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด 

คือ 
1) การช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรค และการรักษา             

ให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความประพฤติและปฏิบัติของบุคคล 
2) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ ได้แก่ การให้ความส าคัญ การให้ความมั่นใจ 

ความรู้สึกที่สามารถจะพ่ึงพาและไว้วางใจผู้อ่ืน ซึ่งท าให้เขารู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่หรือได้รับความ
รัก 
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3) การให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม คือ การให้ความช่วยเหลือโดยตรงหรือการ
ให้สิ่งของหรือการให้บริการ 

พนิดา  พุ่มข า (2551) พิจารณาจากการสนับสนุนทางสังคมของครูใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การสนับสนุนทางอารมณ์ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครู 

ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น การให้มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น การ
ให้ประชาธิปไตยในการท างาน การให้ความม่ันคงในการท างาน 

2) การสนับสนุนด้านวัตถุและบริการ จะพิจารณาจากการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
ในด้านวัตถุ บริการ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเงินและที่ไม่เป็น
ตัวเงิน เช่น วันหยุด วันลา การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การให้เครื่องอ านวย
ความสะดวกในการท างาน ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ครู 

3) การสนับสนุนทางด้านข้อมูล ข่าวสาร การประเมินผล โดยพิจารณจากการพัฒนา
ทางด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ การให้ค าแนะน า แนวทางในการท างาน ติดตามผลประเมินผลการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาตนเองในการท างานให้ดีขึ้น 
   จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การสนับสนุนทางสังคม ได้ดังตารางที่ 2.7 
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ตารางท่ี 2.7 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้การสนับสนุนทางสังคม 
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ถี่ 

ล า
ดับ

ที ่

การสนับสนุนทางอารมณ์            10 1 

การสนับสนุนทางด้านการเงิน
และสิ่งของ 

           9 2 

การได้รับค าแนะน า การ
ปรึกษาหารือ  

           5 4 

การให้ข้อมูลข่าวสาร             6 3 

การสนับสนุนทางด้าน
สติปัญญา 

           2 5 

การยอมรับ/บุคคลอ่ืนให้ความ
เคารพ 

           1 6 

การมีส่วนร่วมในสังคม            1 6 

การมีโอกาสในการอบรมเลี้ยง
ดูในการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

           1 6 

การให้การประเมินผล            1 6 

การได้รับก าลังใจว่าเป็นผู้มี
คุณค่า 

           1 6 

การได้รับความผูกพันใกล้ชิด 
สนิทสนม 

           1 6 

ความเชื่อมั่นในความเป็นมิตร
ที่ด ี

           1 6 

  
 จากตารางที่ 2.7 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การสนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พบว่า  มี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา                   
ตัวบ่งชี้ที่มีความถี่ 4 อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงเป็นโมเดลวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8 แสดงโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็น                  
ตัวบ่งชี้ส าหรับการวัดการสนับสนุนทางสังคม ได้ดังนี้  1) การสนับสนุนทางอารมณ์                  
2) การสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งของ 3) การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ และ  
4) การให้ข้อมูลข่าวสาร 

 
   การสนับสนุนทางอารมณ์ 
   Faber (1983) กล่าวว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง การได้รับความ
สนใจ การยอมรับ ให้ก าลังใจ 
   Tilden (1985) กล่าวว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เป็นความรู้สึกใกล้ชิด 
ผูกพันรักใคร่ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและไว้วางใจ 

Pender (1987) กล่าวว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์ เป็นการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นการช่วยในสภาวะซึมเศร้า 
   Norbeck and Tilden (1988) กล่าวว่า การสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ เป็น
การสนับสนุนด้านการให้ก าลังใจ การไว้วางใจ ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ รู้สึกว่า
ตัวเองมีค่า 
   เกษรา  ชัยรังษีเลิศ (2547) กล่าวว่า การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึงการให
ความรัก ความหวงใย การยกยอง ใหความมั่นใจและความไววางใจ และใหการยอมรับวาเปน                
สวนหนึ่งของกลุม 
   นวลจันทร์  อาศัยพานิชย์ (2545) กล่าวว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์สังคม 
หมายถึง การที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ผู้ร่วมงาน โดยได้รับความรัก การ
ดูแล เอาใจใส่ การยอมรับเห็นคุณค่าและการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง การที่ครูได้รับความรัก ความ
ห่วงใย การดูแล เอาใจใส่ ยอมรับและเห็นคุณค่าและให้ความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
 

การสนับสนุน    
ทางสังคม 

การสนับสนุนทางอารมณ ์

การสนับสนุนทางด้านการเงิน
และสิ่งของ 

การไดร้ับค าแนะน า 
ปรึกษาหารือ 

การให้ข้อมูลข่าวสาร  
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   การสนับสนุนด้านการเงินและวัตถุ 
Faber (1983) กล่าวว่า การสนับสนุนด้านการเงินและวัตถุ หมายถึง การให้ความ

ช่วยเหลือด้านเงิน สิ่งของ 
   Tilden (1985) กล่าวว่า การสนับสนุนด้านสิ่งของ เป็นการช่วยเหลือด้านการให้
สิ่งของเงินทอง หรือบริการ 
   เกษรา  ชัยรังษีเลิศ (2547) กล่าวว่า การสนับสนุนเชิงรูปธรรม หมายถึงการให
ความชวยเหลือ หรือใหบริการโดยตรง รวมทั้งการใหสิ่งของ เงินทอง 

สรุปได้ว่า การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้การ
ช่วยเหลือในการท างาน อ านวยความสะดวกให้ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของครูในโรงเรียน 

การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ 
Faber (1983) กล่าวว่า การได้รับค าปรึกษาหารือ แก้ปัญหา หมายถึง การได้รับ

ค าแนะน าแก้ปัญหาทั้งงานและเรื่องส่วนตัว 
สรุปได้ว่า การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้

ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของครูในโรงเรียน 
การให้ข้อมูลข่าวสาร 
Tilden (1985) กล่าวว่า การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ค าปรึกษาด้าน 

ข้อมลูข่าวสารในการแก้ปัญหา ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการกระท าของบุคคล 
เกษรา  ชัยรังษีเลิศ (2547) กล่าวว่า การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การ

ใหขอมูล ขาวสาร และค าแนะน าที่เปนประโยชนตอบุคคลในการแกปญหา และใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับ  การกระท าของเขา 

สรุปได้ว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสาร  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของครูในโรงเรียนให้ส าเร็จ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองในการท างานให้ดีขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 
Ganster et al. (1986) พบว่า บุคคลที่ขาดการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ได้

รายงานตนเองว่าไม่มีความพอใจในการท างาน Allred (1981) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ขวัญและก าลังใจของครูและรูปแบบการบริหารของครูใหญ่ พบว่า การได้รับความเห็นอกเห็นใจจาก
ครูใหญ่มีผลต่อการท างานของครู  

Lortie (1975) มีความคิดเห็นว่า ครูที่เข้ารับการบรรจุใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ
น้อย จะเกิดความวิตกกังวลสูง ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอจากเพ่ือนครูและผู้บังคับบัญชา 

Burke and Greenglass (1989) พบว่า หากครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู
ย่อมท าให้เกิดความท้อแท้ในการท างานน้อยลงและจะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย 

กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และในภาคใต้ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูจะเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีต่อประสิทธิผลของ
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โรงเรียนโดยเฉพาะในภาคใต้นั้น การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่า ในโรงเรียนเอกชนที่ประสิทธิผลสูง ค่าเฉลี่ยการ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูค่อนข้างสูง ในขณะที่โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต่ า ค่าเฉลี่ยของการ
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูมีค่าเฉลี่ยปานกลาง และมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมของครูในโรงเรียนเอกชนในภาพรวม  

ภารดี  อนันต์นาวี (2545) ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโรงเรียน 
ด้านการสนับสนุนทางสังคมของครู ปัจจัยคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร และบรรยากาศของโรงเรียน 
ร่วมกันท านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ได้ร้อยละ 79 

เพลินพิศ  มันกระโทก (2547) ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนดีเด่น อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ของครู เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ด้านความสามารถในการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ร้อยละ 85.50  

นิพนธ์  วรรณเดช (2548) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมของอาจารย์ และตัวแปรร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตในสถาบัน
ราชภัฏ ได้ร้อยละ 58.40  
   จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ
พอสรุปได้ว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพราะหากครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจ 
เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีส่วนท าให้
สถานศึกษามีประสิทธิผล  

2.1.3.2 ปัจจัยระดับโรงเรียน 
บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate) 
การที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้นั้น ย่อมต้องอาศัยบุคลากรขององค์การที่

จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่องค์การ
มุ่งหวังไว้ จึงต้องปรับบรรยากาศภายในองค์การเพ่ือให้บุคลากรทุกคนในองค์การสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการได้  

นอกจากนี้ Hodgetts (1984) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่าเป็นคุณลักษณะส่วน
หนึ่งขององค์การที่จะบ่งบอกถึงเจตคติ การรับรู้และคาดหวังของสมาชิกในองค์การ ซึ่งสามารถวัดได้
จากการรับรู้ของสมาชิกในองค์การ สอดคล้องกับ (Miklos, 1970; Steers, 1991) ที่ให้ทัศนะในเรื่อง
นี้ว่าเป็นลักษณะกระบวนการภายใน เช่น เจตคติ (attitudes) ค่านิยม (values) ปทัสถาน (norms) 
และความรู้สึก (feeling) ของสมาชิกที่มีต่อองค์การนั้น ๆ และ Poole (1985) ที่ได้สรุปลักษณะ
ส าคัญของบรรยากาศองค์การว่าเกี่ยวข้องกับสภาพขององค์การโดยรวม บรรยากาศองค์การเป็น
ค าอธิบายสภาพองค์การมากกว่าจะเป็นการประเมินหรือมีปฏิกิริยาแบบสอดแทรกอารมณ์ 
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บรรยากาศองค์การเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติขององค์การที่มีความส าคัญต่อองค์การและ
สมาชิกในองค์การด้วย 
   Steers (1977) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์การและมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การและเป็นสิ่งที่บุคลากรรับรู้ว่า
องค์การของตนเองนั้นมีลักษณะอย่างไรถึงแม้ว่าผู้บริหารได้พยายามให้ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน แต่
ถ้าพนักงานรับรู้ว่าบรรยากาศองค์การเป็นแบบเผด็จการพฤติกรรมของพวกเขาก็จะตอนสนองต่อ
บรรยากาศแบบเผด็จการ 
   Haimann, Scott and Connor (1985) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 
บรรยากาศซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การโดยสามารถสร้างขึ้นและปรับปรุงได้โดย
หัวหน้างานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลในองค์การและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
   Gibson, Ivancevich and Dpmmelly (2002) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ 
หมายถึง กลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมนั้นๆเข้าใจรับรู้
บรรยากาศองค์การจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการ
ท างาน 
   Hay Group Research (2005) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง องค์การที่
ประสบความส าเร็จย่อมมาจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานและเหตุผลส าคัญใน
การท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ คือ การจัดบรรยากาศองค์การให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้มากที่สุด 
   ภารดี  อนันต์นาวี (2545) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง สภาพการ
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยรวมในโรงเรียนอันเป็นลักษณะที่แสดงถึงการมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน เพ่ือนร่วมงานในการสนับสนุน ช่วยเหลือครูเพ่ือให้ปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จ 
   วรรณทนีย์  สุขวิบูลย์ (2548) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง กลุ่มลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมในองค์การของพนักงานที่รับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และบรรยากาศเป็นแรง
กดดันที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาในการท างาน 
   วิภาวี  มหารักขกะ (2550) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลักษณะของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์การที่แวดล้อมตัวผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดการรับรู้ทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างานอันจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการท างานซึ่งบรรยากาศองค์การนี้จะท าให้องค์การหนึ่งแตกต่างกันกับอีกองค์การหนึ่ง 
   รจนา  อิทธิเทพพนา (2551) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อม
ของงานที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะภายในองค์การ รวมถึงรูปแบบในการบริหารงานขององค์การ           
ซึ่งพนักงานสามารถรับรู้และเข้าใจได้ตามความรู้สึกนึกคิดของตน ก่อให้เกิดการจูงใจและมีอิทธิพล                 
ต่อระดับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโดยที่บรรยากาศองค์การจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น 
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   โสพิณ  ม่วงทอง (2553) ได้ให้ความหมาย บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความเข้าใจ
หรือการรับความรู้สึกของบุคคลในโรงเรียนของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการท างานในองค์การ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในองค์การที่ท าโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ 
การบริหารของผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ โดยวัดได้จากการสอนตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงาน 
  ทศพร  จันทนราช (2554) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง  สภาพการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทางบวกของผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนตามภารกิจ และความ
รับผิดชอบของโรงเรียนซึ่งสามารถตอบสนองทางด้านวิชาการ ได้สภาพการณ์ที่ครูตั้งเป้าหมายการ
เรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับสูงอย่างสมเหตุสมผล นักเรียนตอบสนองต่อความท้าทายของเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตนเองในทางบวก และผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรและใช้ความพยายามในการ
ผลักดันให้เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนประสบความส าเร็จ 
   Litwin and Stringer (1968) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ข้อคิดเห็นหรือ
ความคิดที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณลักษณะหรือคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งสามารถรับรู้
ได้หรือเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิก 
  Goddard , Sweetland and Hoy (2004) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง 
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่ได้เสนอหลักฐานว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนอกเหนือจากสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม เขาพบว่าคุณลักษณะของ
โรงเรียน 5 ประการ สามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งคุณลักษณะของโรงเรียน 5 ประการนี้ คือ 1) ภาวะผู้น าที่แข็งแกร่งของ
ผู้บริหารโรงเรียน 2) ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับนักเรียน 3) การมุ่งเน้นทางด้านทักษะพ้ืนฐานของ
นักเรียน 4) บรรยากาศโรงเรียนที่มีความเป็นระเบียบ และ 5) การประเมินผลนักเรียนจ านวน
บ่อยครั้ง 
   Gooddard, Sweetland and Hoy (2004) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมตามปรกติของโรงเรียนที่ให้ความส าคัญกับด้านวิชาการเป็นการเสริมแรง
แก่ตนเอง เมื่อการกระท าของครู และนักเรียนแต่ละคนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปรกติของกลุ่ม กลุ่มจะ
ปฏิบัติในลักษณะที่ลงโทษต่อการกระท านั้น ๆ บรรยากาศโรงเรียนทีเน้นด้านวิชาการนั้นมีพลังผลักดัน
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการด้านการเรียนและท าให้ครูทุกคนมีความหมายที่จะท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  McGuigan (2005) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินงาน เป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นภาพรวมของโรงเรียนที่ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นสิ่งที่ฝังลึก
อยู่ในการรับรู้ของครูแต่ละคนโดยความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านวิชาการของครูแต่ละคนนี้จะสนับสนุนให้
เกิดเป็นภาพลักษณ์ขององค์การซึ่งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มความเชื่อเกี่ยวกับด้านวิชาการของครู
ทั้งหมดนี้จะมีอิทธิพลเหนือความเชื่อของครูเป็นรายบุคคล และก่อให้เกิดคุณลักษณะที่มีเฉพาะของ
ตัวเอง 

จากความหมายบรรยากาศองค์การ กล่าวมา พอสรุปได้ว่า  บรรยากาศองค์การ 
หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานร่วมกันโดยรวมในโรงเรียนอันเป็นลักษณะที่แสดงถึงความสัมพันธ์
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เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู เพ่ือนร่วมงานในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 
บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลายๆด้านของ

สมาชิกองค์การ และสามารถใช้ศึกษาถึงผลกระทบทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การได้
อย่างลึกซึ้ง ดังนี้ 

บรรยากาศองค์การมีความส าคัญมาก เพราะจะท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์การและเป็นสื่อกลางระหว่างปัจจัยด้านระบบองค์การกับปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพของ
องค์การ อันได้แก่ผลผลิต ความพอใจ การขาดงาน และการเข้าออกจากงาน (สมยศ  นาวีการ และ  
ผุสดี  รุมาคม, 2540) บรรยากาศภายในองค์การมีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก ในอันที่จะท า
ให้องค์การประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารจึงควรสร้างเสริมบรรยากาศองค์การที่มุ่งความส าเร็จโดยการ
ตั้งเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ให้รางวัลตอบแทนเป็นต้น เพ่ือท า
ให้ผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (McCelland, 1969) บรรยากาศองค์การมี
ความส าคัญต่อผู้บริหารและบุคคลอ่ืนในองค์การ บรรยากาศมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานและความ
พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Downey and Slocum, 1975) และบรรยากาศองค์การมี
ความสัมพันธ์กับบุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์การ ซึ่งบรรยากาศองค์การที่ดีจะมีส่วนในการจูงใจให้
บุคลากรเกิดพลังในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งยังมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในองค์การให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
บรรยากาศองค์การยังมีส่วนส าคัญในการช่วยให้บุคลากรสามารถผลิตผลงานได้เพ่ิมมากขึ้น (Stringer, 
2002) 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อการรับรู้ของสมาชิก
ภายในองค์การทุกระดับเพราะบรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญในการมีส่วนก าหนดพฤติกรรม
ของสมาชิกทุกคนในองค์การความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์การซึ่ง           
มีส่วนในการสนับสนุนการท างานอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น
ผู้บริหารจึงควรเห็นความส าคัญของบรรยกาศองค์การให้มีลักษณะที่ เอ้ือต่อความส าเร็จอัน                  
เป็นเป้าหมายหลักขององค์การ 
    Halpin and croft (1963) Halpin & Croft (1966) ได้ศึกษาแบบบรรยากาศของ
โรงเรียน ตั้งแต่บรรยากาศที่พึงประสงค์ไปจนถึงบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า บรรยากาศ
โรงเรียนมี 6 แบบ ได้แก่ 
    1) บรรยากาศแบบเปิด (the open climate) เป็นบรรยากาศที่ เอ้ือในการ
ปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติมีขวัญสูง ครูร่วมมือท างานอย่างดี ครูมีความพึงพอใจในการท างาน ผู้บริหาร
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ครูมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันในระดับปานกลาง 
มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของโรงเรียน ผู้บริหารมีบุคลิกภาพเหมาะสม ช่วยเหลือเกื้อกูลครู
เป็นอย่างดี ครูกับผู้บริหารมีความสนิทสนมกันมาก กฎระเบียบต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม ผู้บริหารไม่เน้นงานมากนัก แต่ใช้วิธีสร้างภาวะผู้น าให้เกิดในทีมงาน 
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    2) บรรยากาศอิสระ (the autonomous climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารยอม
ให้ครูมีความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์อย่างดีมีขวัญและก าลังใจสูง มีความร่วมมือใน
การท างาน งานมีผลสัมฤทธิ์ แต่ผู้บริหารจะห่างเหินจากครูมาก เป็นการบริหารลักษณะเชิงธุรกิจ โดย
จะก าหนดเป็นระเบียบไว้เพ่ือปฏิบัติ ไม่ค่อยมาตรวจและควบคุม เปิดโอกาสให้ครูท างานตาม
ความสามารถของตน ไม่ค่อยเน้นงาน ผู้บริหารช่วยเหลือเกื้อกูลครูในระดับปานกลาง 
    3) บรรยากาศควบคุม (the controlled climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารมุ่ง
ผลงานเป็นส าคัญ จะควบคุม ตรวจตราใกล้ชิดจนครูมีเวลาพบปะสังสรรค์กันน้อย แต่เมื่อมีผลงาน
ออกมาดี ครูจึง มีขวัญสูง เมื่อครูต่างคนต่างมุ่งที่จะท างานของตนให้ส าเร็จ การประสานงานร่วมมือ
กันน้อยลง ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างานพอสมควร ความสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่ในระดับ
ต่ า เนื่องจากผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก ครูห่างเหินจากผู้บริหาร ผู้บริหารมักจะท าตามความเห็นของ
ตนเอง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของครู ผู้บริหารจึงลงมือปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างแก่ครูเสมอ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้บริหารที่มีต่อครูอยู่ในระดับต่ า 
    4) บรรยากาศสนิทสนม (the  familiar climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารและครู
มีความสัมพันธ์เป็นมิตรกันอย่างดี แต่ผู้บริหารจะละเลยการอ านวยการในการปฏิบัติงานท าให้ครู
ร่วมมือกันท างานน้อยลง ผู้บริหารไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบ ท าให้รู้สึกว่าการท างานมีความคล่องตัว
มากไม่มีอุปสรรคในการท างาน ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ครูอยู่ในระดับสูง ขวัญของครูอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการบริหารงานโรงเรียนเป็นเหมือนกิจการของครอบครัว ท าให้ครูมีความรู้สึกว่าได้รับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ ผู้บริหารใกล้ชิดสนิทสนมกับครูมาก บริหารงานแบบไม่มุ่งเน้น ผลงาน 
การประเมินผล และการสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อมมีน้อย ไม่พยายามที่จะกระตุ้นหรือจูงใจครูให้
ท างาน 
    5) บรรยากาศรวมอ านาจ (the paternal climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหาร 
ควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานของครูอย่างใกล้ชิด แบ่งงานกันท าโดยไม่มีโอกาสประสานงานกัน ท า
ให้ขาดความสามัคคีและความร่วมมือกันมาก ผู้บริหารจะรวมไว้ท าเองส่วนใหญ่ ครูจึงมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีภาระหน้าที่น้อย ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในระหว่างด้วยกันอยู่ในระดับต่ า ขวัญของครูก็ต่ าด้วย
เนื่องด้วย ผู้บริหารควบคุมตรวจตราการท างานอย่างใกล้ชิด ได้วางตารางการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
พยายามโน้มน้าวให้ครูท างานอยู่ตลอดเวลา ท าให้ครูกับผู้บริหารมีความห่างเหินกันมาก                       
ครูมีความรู้สึกว่าผู้บริหารมุ่งเน้นผลงาน การช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้บริหารที่มีต่อครูจึงน้อย 
    6) บรรยากาศแบบเปิด (the closed climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารงานโดย
ไม่ค านึงถึงความต้องการและความผาสุกของครู การบริหารงานใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ท าให้ครู
ขาดการประสานงานกัน ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก ครูไม่พึงพอใจในการท างาน จึงท า
ให้ขวัญของครูต่ าลง ความสนิทสนมระหว่างครูกับผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง จากการที่ผู้บริหารใช้
การตรวจตรางานอย่างใกล้ชิด ท าให้ครูรู้สึกว่าผู้บริหารห่างเหินจากครูมาก ผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก
ผู้บริหารปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ครูได้น้อย การช่วยเหลือของผู้บริหารที่มีต่อครูในระดับต่ า 

Litwin and Stringer  (1968) ได้แบ่งลักษณะบรรยากาศองค์การออกเป็น 3 
ประการ ได้แก่  
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1) บรรยากาศแบบมุ่งการประสานสัมพันธ์ มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 1) เปิด
โอกาสให้เกิดการรวมกลุ่มและมีสัมพันธ์ที่อบอุ่น จริงใจ 2) ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร 3) ให้ความเป็นอิสระในการท างานและมีโครงสร้างองค์การที่บีบบังคับน้อย 4) ให้การ
ยอมรับว่าบุคลากรเป็นสมาชิกของกลุ่มงาน 

2) บรรยากาศแบบมุ่งใช้อ านาจ มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  1) มีการก าหนด
โครงสร้างองค์การในรูปของกฎ ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2) บุคลากรยอมรับความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ สถานะในระดับสูง 3) กระตุ้นให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็น
ทางการในการแก้ปัญหาขัดแย้ง และความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 

3) บรรยากาศแบบมุ่งเน้นผลส าเร็จ มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 1) เน้นความ
รับผิดชอบ 2) มีการค านวณเรื่องความเสี่ยง 3) ให้การยอมรับ และรางวัลส าหรับผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี 4) สร้างความประทับใจที่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าและความส าเร็ จของ
ทีม 
   Litwin and Stringer (1968 อ้างถึงใน นภาพร ศรีประดิษฐกุล, 2541) ได้แบ่ง
ลักษณะของบรรยากาศองค์การออกเป็น 8 มิติ ประกอบด้วย 

1) โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) คือ การรับรู้ของพนักงานต่อ
ลักษณะโครงสร้างองค์การ เช่น ความชัดเจนของการแบ่งงาน ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์การต่อการ
ปฏิบัติงาน และระเบียบต่าง ๆ ที่องค์การออกมาว่าเป็นอุปสรรคท าให้งานล่าช้าหรือไม่ 

2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การรับรู้ต่อความรู้สึกรับผิดชอบใน
ภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคนในองค์การ ความรู้สึกเกี่ยวกับความส าเร็จของงานและความ
ท้าทายของงาน 

3) การให้รางวัล (Reward) คือ การรับรู้การให้ความส าคัญกับการให้รางวัลและการ
ลงโทษบรรยากาศที่ท าให้ความส าคัญกับการให้รางวัลแทนการลงโทษย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จ ลดความกลัวเกี่ยวกับความล้มเหลวของเขาได้ การให้รางวัลแสดงให้
เห็นว่า มีการยอมรับหรือเห็นกับพฤติกรรมที่กระท าในขณะที่การลงโทษเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า
ไม่ยอมรับรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

4) ความเสี่ยงของงาน (Risk) คือ เป็นความรู้สึกของพนักงานว่า การปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การนั้นมีความเสี่ยงหรือความท้าทายอยู่ในระดับที่เหมาะสม บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง
ชอบที่จะยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางในการตัดสินใจ ดังนั้น บรรยากาศองค์การที่ให้การยอมรับ
ความเสี่ยงปานกลางนั้นจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นความต้องการส าเร็จของพนักงานได้ 

5) ความอบอุ่น (Warmth) คือ การรับรู้เรื่องความอบอุ่นในองค์การ เช่น ความรู้สึก
ว่ามีเพ่ือนร่วมงานที่ดีและได้รับความชอบพอจากเพ่ือนร่วมงาน 

6) มาตรฐานงาน (Standard) คือ การรับรู้ความส าคัญของการปฏิบัติงานและความ
ชัดเจนของระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ระดับมาตรฐานที่พนักงานก าหนดนั้น จะเป็นตัวก าหนด
แรงจูงใจด้านความส าเร็จของพวกเขาด้วย 

7) ความขัดแย้งและการยินยอมให้มีความขัดแย้ง (Conflict and Tolerance for 
Conflict) คือ การรับรู้ว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไป
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จากความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร และบุคคลในองค์การ เน้นการแก้ปัญหามากว่าการปล่อยไปโดยไม่
สนใจปัญหา 

8) ความภักดีต่อองค์การ (Commitment) คือ การรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่า
ขององค์การ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความจงรักภักดีที่มีต่อองค์การที่ตนอยู่ 
   Hoy, Tarter and kottkamp (1991) เป็นผู้ เริ่มแรกที่ได้อธิบายว่า บรรยากาศ
โรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนที่มีสุขภาพ ในงานวิจัยยุคบุกเบิก
ของพวกเขาได้ระบุว่าบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการนั้นเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสุขภาพ
โรงเรียนในภาพรวมบรรยากาศองค์การของโรงเรียน คือ กลุ่มของคุณลักษณะภายในที่จ าแนกลักษณะ
ความแตกต่างของโรงเรียนหนึ่งออกจากโรงเรียนอ่ืน ๆ (Hoy, Tarter and kottkamp, 1991) 
บรรยากาศโรงเรียนสามารถวัดได้จากแบบส ารวจสุขภาพองค์การ (Organizational Health 
Inventory [OHI]) ซึ่งเครื่องแบบนี้สามารถวัดบรรยากาศโรงเรียนได้ใน 6 มิติ คือ 1) บูรณภาพของ
สถาบัน  (Institutional integrity) 2) ภาวะผู้ น าฉันท์ เพ่ื อนร่วมงาน  (Collegial leadership)           
3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน (Principal influence) 4) การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
(Resource support) 5) ความผูกพันของครู (Teacher affiliation) และ 6) บรรยากาศท่ีมุ่งเน้นด้าน
วิชาการ (Academic emphasis) บรรยากาศที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันกับตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดและรวมกันเป็นตัวก าหนดระดับสุขภาพของโรงเรียน 
   Huang, Waxman & Wang (1995) ได้ส ารวจบทบาทของโรงเรียนที่ เน้นด้าน
วิชาการ ด้วนการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจ านวน 5 โรงเรียน กับ
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จ านวน 6 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง และไม่มีความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์ด้านการสอนของครู 
วุฒิการศึกษาที่ได้รับของครู ชาติพันธุ์ และสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคมคณะผู้วิจัยได้ประเมิน
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการด้วยแบบส ารวจที่ให้ครูตอบซึ่งพัฒนาขึ้นเพ่ืองานวิจัยเรื่องข้อ
ค าถามประกอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของโรงเรียนจ านวน 15 ข้อ ผู้วิจัยพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
จากการรับรู้ของครูเกี่ยวบรรยากาศโรงเรียน โดยครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
ให้คะแนนที่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญในด้านการฝักใฝ่ทางด้านวิชาการด้านวัตกรรม สิ่งอ านวยความ
สะดวก และทรัพยากรที่เกี่ยวกับหลักสูตร แต่ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่ าจะให้คะแนนที่สูง
กว่าในด้านความคุ้นเคย ด้านกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการสอน และปัญหาทางด้านวินัย 

Hoy, Tarter & Kottkamp (1999) เป็นผู้ เริ่มแรกที่ ได้อธิบายว่า บรรยากาศ
โรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนที่มีสุขภาพ ในงานวิจัยยุคบุกเบิก
ของพวกเขาได้ระบุว่าบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการนั้นเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสุขภาพ
โรงเรียนในภาพรวมบรรยากาศองค์การของโรงเรียน คือกลุ่มของคุณลักษณะภายในที่จ าแนกลักษณะ
ความแตกต่างของโรงเรียนหนึ่ งออกจากโรงเรียน อ่ืน ๆ Hoy, Tarter & kottkamp (1991) 
บรรยากาศโรงเรียนสามารถวัดได้จากแบบส ารวจสุขภาพองค์การ (Organizational Health 
Inventory [OHI] ) ซึ่งเครื่องแบบวัดนี้สามารถวัดบรรยากาศโรงเรียนได้ใน 6 มิติ คือ 1) บูรณภาพ
ของสถาบัน (Institutional integrity) 2) ภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน (Collegial leadership)                
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3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน (Principal influence) 4) การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
(Resource support) 5) ความผูกพันของครู (Teacher affiliation) และ 6) บรรยากาศท่ีมุ่งเน้นด้าน
วิชาการ (Academic emphasis) บรรยากาศที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันกับตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดและรวมกันเป็นตัวก าหนดระดับสุขภาพของโรงเรียน 
  Alig-Mielcardk & Hoy (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านการสอนและ
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการว่ามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร 
โดยการใช้โมเดลสมการโครงสร้างและได้ควบคุมตัวแปรทางด้านสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคม พบว่า 
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะที่ภาวะ
ผู้น าวิชาการไม่มี แต่ภาวะผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ่าน
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ 
  Hoy, Sweetland & Smith (2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของคณะครู บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ พวกเขาได้เสมอความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังนี้ บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมี
อิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 97 โรงเรียน พวกเขาได้ค้นพบว่า บรรยากาศโรงเรียนที่
เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 97 โรงเรียน พวกเขาได้ค้นพบว่า 
บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .44 (r = .44) แม้จะมีการควบคุมตัวแปร
สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม คณะผู้วิจัยได้สรุปไว้ในงานฉบับนี้ว่าบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
วิชาการมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมากกว่าการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และยังพบอีกว่าการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมีค่า
สูงขึ้น จะยิ่งท าให้บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีศักยภาพมากท่ีสุด 
   จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การเป็น           
5 ด้าน คือ 

1) โครงสร้างองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเป้าหมาย และนโยบาย
ขององค์การ ลักษณะของการแบ่งสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบต่างๆ ความซับซ้อนของระบบการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างานและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ 

2) ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยากง่าย และความท้าทายของงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ตลอดคุณค่าของงาน 

3) การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะ
การบริหาร และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้วางใจ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษของผู้บังคับบัญชา 
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4) สัมพันธภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างาน ความอบอุ่นเป็น
มิตร ความสามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือน หรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดหาบ้านพัก รถรับส่ง รวมทั้งสิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ 
  อุทัยวรรณ อุปภัมภ์ (2546) ได้ศึกษาสุขภาพองค์การของ Hoy & Saba, 1998             
ซึ่งประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ 6 ด้าน คือ 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ                
3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุน 5) การอยู่ร่วมกันของครู 6) การมุ่งเน้น
วิชาการ ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว โดยรวม ด้านความ
เป็นผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร ด้านการอยู่ร่วมกันของครู และด้านมุ่งเน้นวิชาการ อยู่ในระดับสูง
มาก  
  ศิริพร นาคสุวรรณ (2548) แบ่งบรรยากาศองค์การเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) ความรับผิดชอบ 3) การให้รางวัล 4) ความเสี่ยงของงาน 5) ความอบอุ่น 6) การสนับสนุน 
7) มาตรฐานงาน 8) ความขัดแย้ง และ 9) ความภักดีต่อองค์การ 
   สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2551) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบองค์ประกอบของบรรยากาศของ
โรงเรียน พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคาดหวังสูงบรรยากาศเชิงบวก การให้ความเป็นกันเอง
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม และการจัดระบบการจูงใจ 
    โสพิณ  ม่วงทอง (2553) ให้ทัศนะบรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง ความเข้าใจหรือ
การรู้สึกรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการท างานในองค์การซึ่งเป็น 
คุณลักษณะภายในองค์การ ที่ท าให้โรงเรียนแห่งหนึ่งแตกต่างไปจากแห่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อ
การจัดการ การบริหารของผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ โดยวัดได้จากการสอบถามทัศนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาจากมิติที่สร้างบรรยากาศที่ดีต่อโรงเรียน ประกอบด้วย            
1) มิติเป็นแบบอย่าง (Thrust) เป็นมิติที่แสดงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าว่า
พยายามที่จะกระตุ้นจูงใจให้ปฏิบัติงานท างานโดยมิได้ควบคุมตรวจตราหรือสั่งการโดยตรง แต่ใช้
วิธีการท างานต่าง ๆ ของตนให้ดีที่สุดจนเป็นแบบอย่างที่ผู้ อ่ืนปฏิบัติ ได้ 2) มิติกรุณาปราณี 
(Consideration) เป็นมิติที่แสดงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าว่าปฏิบัติงาน โดย
แสดงออกถึงความเป็นผู้มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดี 3) มิติขวัญ (Esprit) เป็นมิติที่
แสดงถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้ร่วมงานว่า ท างานโดยมีขวัญและก าลังใจ มีความ
รักในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มและได้รับความส าเร็จในงานสูง 4) มิติมิ ตร
สัมพันธ์ (Intimacy) เป็นมิติที่แสดงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้ร่วมงาน ท างานโดย
แสดงออกถึงความสนุกสนาน และมีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนม ซึ่งอาจไม่เก่ียวกับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานก็ได้ 

บุญจันทร์  สีสันต์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาโครงการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝันในด้านองค์ประกอบของ
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บรรยากาศองค์การมี 3 ด้าน คือ 1) บรรยากาศด้านการใช้อ านาจ คือการรับรู้ของครูเกี่ยวกับโครงการ
บริหาร ขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การกระจายงานและ
การแบ่งงานกันปฏิบัติ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของครู           
2) บรรยากาศด้านมนุษยสัมพันธ์ คือการรับรู้ของครูเกี่ยวกับความรู้สึก เป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรียน รู้สึกภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อสถานศึกษา มีความอบอุ่นมิตรภาพที่ดี ผู้บริหารเอาใจใส่
ดูแลครูอย่างทั่วถึงและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร ส่วนบุคลากรก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ครูมีอิสระในการท างาน และ 3) บรรยากาศ
ด้านสัมฤทธิ์ผล คือการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการยอมรับต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อการแก้ปัญหา            
ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูที่ท างานผิดพลาดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขในการท างานและให้
ก าลังใจในการท างาน รวมทั้งให้รางวัลบุคคลที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น มีการปรึกษาผู้บริหาร
โรงเรียนก่อนตัดสินใจท างานที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน             
ในบรรยากาศโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกริเริ่มท าสิ่งใหม่  ๆ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยปราศจากการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ทศพร จันทนราช (2554) ได้กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมี
อิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
วิชาการนั้นเป็นตัวแปรหนึ่งของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่ได้รับการยอมรับโดย (Murphy et al,. 
1982) นอกจากนี้บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นวิชาการยังเป็นรูปลักษณ์หนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะ
เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องวิชาการและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมแรงได้ในตัว  

บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) ได้ศึกษา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา ได้สังเคราะห์องค์ประกอบบรรยากาศโรงเรียน มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) บรรยากาศที่
เน้นด้านวิชาการ 2) บรรยากาศด้านการใช้อ านาจ และ 3) การสนับสนุน 
   จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้บรรยากาศองค์การ ได้ดังตารางที่ 2.8 
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ตารางท่ี 2.8 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้บรรยากาศองค์การ 
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ภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน              2 5 

ความผูกพันของครู              2 5 

บรรยากาศแบบใช้อ านาจ              5 2 

บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์              5 2 

บรรยากาศแบบสัมฤทธิ์ผล              2 5 

ความคาดหวังสูง              1 6 

การให้ความเป็นกันเอง
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

             1 6 

ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ              1 6 

การจัดระบบแรงจูงใจ              1 6 

บรรยากาศแบบมุ่งเน้น
วิชาการ 

             7 1 

การสนับสนุน              4 3 

โครงสร้างองค์การ              3 4 

ความรับผิดชอบ              2 5 

การให้รางวัล              2 5 

ความเสี่ยงของงาน              2 5 

ความอบอุ่น              2 5 
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ความขัดแย้ง              2 5 

ความภักดีต่อองค์การ              2 5 

ลักษณะงาน              1 6 
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  จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้บรรยากาศองค์การ ตามแนวคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า  มี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีความถ่ี 4 
อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงเป็นโมเดลวัดบรรยากาศองค์การ ดังภาพที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น า ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ

ทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า           
ได้ดังนี้  1) บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 2) บรรยากาศแบบใช้อ านาจ และ              
3) บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์  

    
   บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 
   แก้วขวัญ  เอียดศิริพันธ์ (2551) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ คือ การที่สถานศึกษา
เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป้าหมายทางการศึกษาไว้สูงแก่นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มีระเบียบแบบแผนและเคร่งครัด ครูมีความเชื่อในความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนมีความนับถือและยอมรับในความเก่งในด้านการเรียนของเพ่ือน 
   กรรณิการ์ เฟ่ืองประยูร (2555) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ คือ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดบรรยากาศห้องเรียน การจัดกิจกรรม การจัดสื่ออุปกรณ์ 
การวัดและประเมินผลที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ดี 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ  หมายถึง 
โรงเรียนที่มีความสามารถท าให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการได้ การตั้งเป้าหมายทางวิชาการ
ส าหรับนักเรียนในระดับที่สูงแต่สามารถประสบผลส าเร็จได้ การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มีความ
เป็นระเบียบ ครูมีความเชื่อใจในความสามารถของนักเรียนของตนเองว่าสามารถประสบผลส า เร็จได้
และนักเรียนมีความขยันในการเรียน 
   สรุปได้ว่า บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมีความสามารถท าให้
โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มีความเป็นระเบียบ ครูมีความเชื่อใจในความสามารถของ
นักเรียนของตนเองว่าสามารถประสบผลส าเร็จได้ 

บรรยากาศ
องค์การ 

บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 

บรรยากาศแบบมุ่งเน้นดา้นวิชาการ 

บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ 
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   บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 
Litwin and Stringer  (1968) กล่าวว่า บรรยากาศแบบใช้อ านาจ คือ การก าหนด

โครงสร้างองค์การในรูปของกฎ ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บุคลากรยอมรับความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ สถานะในระดับสูง กระตุ้นให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการ
ในการแก้ปัญหาขัดแย้ง และความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 
   บุญจันทร์  สีสันต์ (2554) กล่าวว่า บรรยากาศแบบใช้อ านาจ หมายถึง การรับรู้  
ของครูเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการท างาน 
กระจายงานและแบ่งงานกันปฏิบัติ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผล             
ของคร ู
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า บรรยากาศแบบใช้อ านาจ หมายถึง ครูรับรู้
โครงสร้างการบริหารขอบข่ายงานและหน้าที่รับผิดชอบครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน แบ่งงานชัดเจน 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  สรุปได้ว่า บรรยากาศแบบใช้อ านาจ หมายถึง ครูรับรู้โครงสร้างการบริหาร ขอบข่าย
และหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การกระจายงานและการแบ่งงานกัน
ปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของครู 
  บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ 

Litwin and Stringer  (1968) กล่าวว่า บรรยากาศแบบมุ่งสัมพันธ์ คือ เปิดโอกาส
ให้เกิดการรวมกลุ่มและมีสัมพันธ์ที่อบอุ่น จริงใจ ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่บุ คลากร ให้
ความเป็นอิสระในการท างานและมีโครงสร้างองค์การที่บีบบังคับน้อย ให้การยอมรับว่าบุคลากรเป็น
สมาชิกของกลุ่มงาน 
   บุญจันทร์  สีสันต์ (2554) กล่าวว่า บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การ
รับรู้ของครูเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน รู้สึกภาคภูมิใจ ผูกพันต่อ
สถานศึกษา มีความอบอุ่น มิตรภาพที่ดี ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลครูอย่างทั่วถึงให้ความช่วยเหลือแก่
บุคลากร บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
   สรุปได้ว่า บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท างานด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร ความ
สามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การ 
   McKenzie (1987) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของโรงเรียนกับ
ความส าเร็จของโรงเรียน พบว่า บรรยากาศของโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และเป็นตัวแปรที่ช่วยให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
   Porter and Smith (1970) ศึกษาการรับรู้ของครูที่มีต่อบรรยกาศของโรงเรียน    
กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการรับรู้ว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้อ านาจหลาย ๆ 
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รูปแบบรวมกันในการบริหารโรงเรียน แต่แบบที่มีเหตุผลจะเป็นแบบที่ผู้บริหารใช้มากที่สุด และ 
ความสัมพันธ์กับบรรยากาศแบบแจ่มใสของโรงเรียนด้วย 
   Weber (1971) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ จ านวน 
4 แห่ง และเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เวเบอร์พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญมากต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมี 7 ประการ คือ 1) ภาวะผู้น าที่แข็งแกร่งเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มี อิทธิพลในการ
ก าหนดคุณลักษณะของโรงเรียน 2) ความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง 3) บรรยากาศ    ที่เป็นระเบียบ
และความเงียบ 4) การเน้นที่ทักษะการอ่านและการตระหนักในด้านการออกเสียงค าศัพท์ 5) การ
ประเมินผลทักษะของนักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสอนจ านวนบ่อยครั้ง 6) การเสริมทักษะการอ่าน
ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และ 7) การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และข้อค้นพบดังกล่าว
นี้ได้ถูกศึกษาซ้ าอีกครั้ง โดยบรูคโวเอร์และเลซ็อท 
   Purkey and Smith (1993) ได้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะที่มีความ สัมพันธ์
กับโครงสร้างและกระบวนการไว้ดังนี้ ตัวแปรด้านโครงสร้างขององค์การที่ระบุให้เป็น โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลทางวิชาการนั้น ประกอบด้วย ภาวะผู้น าทางวิชาการ การบริหารโรงเรียนโดย ยึดโรงเรียน
เป็นฐานการอยู่คงที่ของบุคลากร การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง การให้ความส าคัญ
กับความส าเร็จทางด้านวิชาการ การให้ความส าคัญกับเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ สูงที่สุด และการ
สนับสนุนจากท้องถิ่น ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์การเหล่านี้มิได้เป็นสิ่งรับประกัน ว่าโรงเรียนจะเป็น
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามถ้าตัวแปรเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียนก็น่าจะท าให้โรงเรียนมี
ประสิทธิผลมากกว่าในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่ต้องค านึงถึงภูมิหลังด้าน
ครอบครัวและสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของนักเรียน  ตัวแปรด้านกระบวนการที่ระบุว่าเป็น
วัฒนธรรมและบรรยากาศโรงเรียน คือ การวางแผนแบบร่วมมือกันและความสัมพันธ์ของเพ่ือน
ร่วมงาน การมีความรู้สึกส านึกเกี่ยวกับชุมชน เป้าหมายมีความชัดเจนและตั้งความคาดหวังร่วมกันใน
ระดับสูง และความมีระเบียบวินัย ปัจจัยเหล่านี้มิได้เป็นสิ่งที่ ท าให้แน่ใจได้ว่าวัฒนธรรมและ
บรรยากาศจะท าให้เป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล แต่วัฒนธรรมของโรงเรียนหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรยากาศของโรงเรียนดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่ก าหนดในด้านความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โรงเรียน 
   Lock and Latham (1984) ได้กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลวิธี
หนึ่งในการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พวกเขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป้าหมาย สามารถเพ่ิมความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยเพ่ิมความพยายามมากขึ้นกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเป้าหมายเพ่ิมความ
อดทนต่อการบรรลุความส าเร็จ และเพ่ิมการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรื่องดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นองค์การที่มีลักษณะการจับคู่แบบหลวม  ๆ (Loosely-coupled 
crganiztions) เช่น โรงเรียนของรัฐบาล บูคไบน์เตอร์ได้อธิบาย การสื่อสารบ่อย ๆ เกี่ยวกับเป้าหมาย
ของโรงเรียนโดยผู้น าทางด้านการสอนจะช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และมีการปรับปรุงการสอน ผู้บริหารโรงเรียนที่
นิยามและสื่อสารเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งขึ้นกับครูในโรงเรียน จะท าให้เป็นแนวทางแก่โรงเรียนในการมุ่ง



 149 

ไปสู่จุดศูนย์รวมร่วมกัน จุดศูนย์รวมร่วมกันนี้อยู่ที่บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการซึ่งมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของครูในห้องเรียนซึ่งจะน าไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
   Lee, Smith and Cromanger (1995) ได้ท าการวิเคราะห์โมเดลการปฏิรูปโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก National Educational Longitudinal Study จากปี 
ค.ศ. 1988 ถึงปี ค.ศ. 1990 เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน 820 โรงเรียน พวกเขาได้บางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ 
โรงเรียนที่จัดโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ (Bureaucratically organized schools) และ
โรงเรียนที่จัดโครงสร้างองค์การแบบเอ้ืออาทร (Communally organized schools) โดยนิยามว่า
โรงเรียนที่ จัดองค์การแบบระบบราชการนั้นมีการบริหารงานแบบบนลงล่าง (Top-down 
governance) เน้นกฎระเบียบและกระบวนการท างานมีลักษณะเป็นทางการและกิจกรรมด้าน
วิชาการมีลักษณะเฉพาะเจาะจง แต่ในตรงกันข้ามโรงเรียนที่จัดองค์การแบบเอ้ืออาทร ได้ให้อ านาจ
กับครูมากกว่าในด้านหลักสูตรและการสอน ส่งเสริมความร่วมมือกันของคณะครู และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) คณะผู้วิจัยได้พบ
คุณลักษณะขององค์การที่มีลักษณะเฉพาะจ านวน 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนที่จัดโครงสร้าง
องค์การแบบเอ้ืออาทร และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะของโรงเรียนเหล่านี้ 
คือ การให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการโดยเฉพาะหลักสูตร การสอนตามสภาพจริง (Authentic 
instruction) ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะครูที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และบรรยากาศ
โรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ ได้ถูกนิยามว่า หมายถึง การที่โรงเรียนได้สื่อความหมายอย่างสม่ าเสมอให้
นักเรียนมีความมุ่งมั่นเพ่ือให้มีมาตรฐานที่สูงและอุทิศตัวเองส าหรับความพยายามในการศึกษาเล่า
เรียน คุณลักษณะเหล่านี้ได้ถูกประเมินโดยใช้แบบส ารวจ NELS โดยการเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร
โรงเรียนและนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการอยู่ใน
ระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
   ในปี ค.ศ. 2002 Hoy, Sweetland and Smith (2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ การรับรู้ความสามารถของคณะครูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พวกเขาได้เสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังนี้ บรรยากาศโรงเรียนที่
เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีอิทธิพลทางตรงในเชิง
บวกต่อการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมี
อิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 97 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศโรงเรียนที่เน้น
ด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .44 (r = .44) แม้จะมีการควบคุมตัวแปรสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม คณะผู้วิจัยได้สรุปไว้ในงานวิจัยฉบับนี้ว่าบรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีอิทธิพล
ทางอ้อม ผ่านการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมากกว่าการมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และยังพบอีกว่าเมื่อการรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวมมีค่าสูงขึ้น 
จะยิ่งท าให้บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการมีศักยภาพมากที่สุด 
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  บัญชา  วีระพันธ์ (2546) ศึกษาบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า บรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมเป็นบรรยากาศแบบเปิด 
ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีบรรยากาศแบบรวบอ านาจโรงเรียนขนาดเล็กมี
บรรยากาศองค์การแบบอิสระ และมิติบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกต่าง
กัน มีลักษณะบรรยากาศองค์การส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 
   รรินทิพย์  โพธิรัชต์ (2546) ศึกษาบรรยากาศการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมการศึกษาอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่าบรรยากาศองค์การส่วน
ใหญ่เป็นบรรยากาศแบบเปิดแบบแจ่มใส แบบครอบครัวและแบบซบเซาซึ่งบรรยากาศองค์การกับ
ความผูกพันต่อองค์การของครูมีความสัมพันธ์กัน 
   ศิริพร  นาคสุวรรณ (2548) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพัน
ต่อองค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนปรากฏว่า ตัวแปรบรรยากาศองค์การสามารถใช้อธิบาย
ความแปรปรวนของความผูกต่อองค์การ ได้ร้อยละ 68 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางต่อความ
ผูกพันองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
   ภาสกร  ภักดีศรีแพง (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี พบว่า บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 5 มิติ ได้แก่ มิติแห่งเหิม มิติอุปสรรค และมิติขาดความสามัคคีและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ 
   ธนวิน  ทองแพง (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า บรรยากาศองค์การท านายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 57 และมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ชนาทิศ กัญหา (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมผู้น าส่งผลทางตรงต่อปัจจัยบรรยากาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปัจจัยบรรยากาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลทางตรงต่อปัจจัยวิสัยทัศน์ผู้บริหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
   อุทัยวรรณ อุปถัมภ์ (2546) ได้ศึกษาสุขภาพองค์การโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
สระแก้วกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู อาจารย์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 181 คนเครื่องมือ             
ที่ใช้เป็นแบบทดสอบสุขภาพองค์การ (Organizational health inventory) ของ Hoy and Sabo 
ซึ่งประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ 6 ด้าน 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน 3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยู่
ร่วมกันของครู และ 6) การมุ่งเน้นวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสระแก้วโดยรวม ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการการมุ่งเน้น
วิชาการอยู่ในระดับสมบูรณ์มาก ส่วนด้านเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน และด้านการสนับสนุนทรัพยากร
อยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง 
  ทศพร จันทนราช (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียนที่เน้นด้าน
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วิชาการ การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับครู การรับรู้ความสามารถของคณะครูในภาพรวม โดยปัจจัย
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลโดยรวมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมากที่สุด และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนระดับดี 
ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ 83 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การทั้งในและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า 
บรรยากาศองค์การ เป็นสภาพการปฏิบัติงานร่วมกันโดยรวมในโรงเรียนอันเป็นลักษณะที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู เพ่ือนร่วมงานในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Cultural) 
วัฒนธรรมเป็นความเจริญงอกงามที่สืบทอดกันมาจากอดีต เป็นสิ่งที่ต้องคงรักษาไว้

เป็นระบบความคิดร่วมและมีลักษณะพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ ในสังคม วัฒนธรรม
องค์การจึงมีอิทธิพลต่อบุคคลทุกคนในองค์การเพราะ ความเชื่อและค่านิยมร่วมท าให้ยกระดับความ
ร่วมมือและความผูกพัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรมองค์การช่วย
สรรค์สร้างบูรณาการในองค์การ ท าให้เกิดกลุ่มที่มีความเชื่อค่านิยมรวมทั้ งปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกกับ
วัฒนธรรมองค์การและความชัดเจนของภารกิจจะท าให้สามารถท านายประสิทธิผลองค์การได้รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตอบรับในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การได้แนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบันทั้งนี้เพราะว่าวัฒนธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อองค์การโดยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์การและการปฏิบัติงานในองค์การเป็นผลกระทบ
ที่มีรูปแบบสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3 ทาง คือ  

1) ผลกระทบในการก าหนดทิศทาง เป็นวิธีการที่วัฒนธรรมชี้น าหรือก าหนดวิถีทาง
ให้องค์การด าเนินการ วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลักดันให้สมาชิกในองค์การมีพฤติกรรม
ในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามภารกิจเป้าหมายขององค์การซึ่งจะท าให้องค์การบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

2) ผลกระทบโดยการแพร่กระจายเป็นระดับของความเข้มแข็งของวัฒนธรรมที่
แพร่กระจาย หรือขยายผลระหว่างสมาชิกในกลุ่มเดียวกันหรือในองค์การเดียวกัน ถ้าสมาชิกในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในวัฒนธรรม หรือยอมรับในวัฒนธรรมอย่างเดียวกันแสดงถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรม
อย่างกว้างขวางทั่วถึงซึ่งจะท าให้เกิดมีวัฒนธรรม เดียวกันและมีความเป็นเอกภาพ แต่ถ้าสมาชิกใน
กลุ่มได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายของวัฒนธรรมในระดับต่ าและไม่ทั่วถึงท าให้มีพฤติกรรมแตกต่าง
กันจะไม่มีความเป็นเอกภาพแต่ละกลุ่มย่อยในองค์การจึงควรมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันมีแนวคิด
ร่วมกัน แสดงถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วถึงท าให้การท างานมีประสิทธิผล  

3) ความเข้มแข็งของผลกระทบของวัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันหรือแรงกดดันของ
วัฒนธรรมที่มีต่อสมาชิกในองค์การ ถ้ามีพลังน้อยการกระท าสิ่งใดในแนวทางที่วัฒนธรรมก าหนด หรือ
ชี้น าไว้นั้นจะไม่ต่อเนื่อง วัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีพลังผลักดันสมาชิกในองค์การ 2 ทาง คือ  

1) แนวทางที่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบทางบวกต่อองค์การโดยมีทิศทางที่สอดคล้อง 
ตรงกับภารกิจ เป้าหมายขององค์การชี้น าให้สมาชิกในองค์การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งจะผลักดันให้
องค์การประสบความส าเร็จ  
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2) แนวทางที่มีผลทางลบต่อองค์การ ซึ่งจะชี้น าพฤติกรรมของสมาชิกในทางตรงกัน
ข้ามกับภารกิจขององค์การจึงต้องพยายามท าให้เป็นวัฒนธรรมที่ ไม่เข้มแข็งเพ่ือไม่ให้มีอิทธิพลต่อ
องค์การ (Kilman, Saxton and Serpa, 1989) 
   วัฒนธรรมองค์การ มีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 
   Peters and Aterman (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551) ให้ค านิยามวัฒนธรรม
องค์การ ว่า หมายถึง ค่านิยมร่วมซึ่งม ลักษณะเด่นท ่ช่วยยึดเหน ่ยวระหว่างกัน โดยม การสืบทอดผ่าน
สื่อลักษณะต่างๆ เช่น ค าขวัญ สุภาษิต ต านาน นิทาน หรือเรื่องสั้น เป็นต้น 
   Hofstede (1980) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเร ยนคือร ปแบบของความคิด 
ความร ้สึกและการปฏิบัติของสมาชิกในองค์การซึ่งท าให้สมาชิกในแต่ละองค์การม ความแตกต่างกัน 
รวมถึงระบบค่านิยม ซึ่งเป็นแกนของวัฒนธรรมด้วย 
   Castetter (1986) นิ ยามวัฒ นธรรมโรงเร ยนว่ า เป็ นแนวปฏิบั ติท ่ ได้ รับ 
การยอมรับเป็นลักษณะของสถาบัน เป็นประเพณ และค่านิยม ซึ่งม แนวโน้มท ่จะปรากฏเป็น  
ส่วนส าคัญของช วิตในโรงเร ยน โดยแปลความหมายของค่านิยมไปส ่แผนปฏิบัติงาน ท าให้ 
บุคลากรในโรงเร ยนเข้าใจได้ว่าจะท าอะไร  และท าให้ดีได้อย่างไร วัฒนธรรมโรงเรียนยังรวมถึง  
บรรทัดฐานความคาดหวัง ความคิดและอุดมคติซึ่งทุกโรงเรียนต่างมีวัฒนธรรมเฉพาะตน 
   Beare, Caldwell and Millikan (1989) กล่าวว่าวัฒนธรรมโรงเร ยน หมายถึง 
สิ่ งทั้ งหลายท ่ เกิ ดจากการบ รณ าการร ปแบบความคิด โครงสร้างและประสบการณ์ ของ  
บุคลากรในโรงเร ยน เป็นสิ่งท ่ม คุณสมบัติเฉพาะท ่ด าเนินการอย ่ในโรงเร ยน เป็นแนวปฏิบัติ  
ในการแก้ไขปัญหาของโรงเร ยนทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและ
ได้รับการถ่ายทอดไปยังบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายต่อไป 
   Davis and Thomas (1989) ให้แนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ 
อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความ
เข้าใจ และข้อสมมุติพ้ืนฐานของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์การ 
   Sergiovanni (1992) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ สิ่งประดิษฐ์ 
กฎเกณฑ์ของพฤติกรรม พิธีการ และเรื่องเล่าสู่กันฟังที่ถ่ายทอดมานาน ซึ่งเน้นค่านิยมความเชื่อเป็นที่
เข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมกันของสมาชิกในองค์การ 
   Robbins (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การรับร ้อย่างเด ยวกัน 
ในองค์การ ซึ่งม คุณสมบัติร่วม บอกลักษณะ สามารถแยกให้เห็นความแตกต่างจากกันและกัน 
และมันผสมผสานตัวแปรของแต่ละกลุ่มกับตัวแปรของระบบองค์การนั้น ๆ 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2530 ) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์การหมายถึง 
ระบบความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ซึ่งท าให้แต่ละองค์การม ลักษณะแตกต่างกันออกไป 
   Moore and Snyder (อ้างถึงใน สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540) ให้แนวคิดว่า 
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง พฤติกรรมท ่ปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอขณะที่บุคคลติดต่อเกี่ยวข้องกับ
บุคคลอ่ืน เช่น พิธีการต่าง ๆ ในหน่วยงาน ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในองค์การ งานฉลองในโอกาส
ต่างๆ ของหน่วยงาน 



 153 

   สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ (2540 ) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความร ้ 
ความคิด ความเชื่อ ข้อสมม ุติพ้ืนฐาน (Basic assumption) และ/หรือ ค่านิยมท ่ม อย ่ร่วมกันภายใน 
จิตใจของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์การ คนกลุ่มดังกล่าวใช้ระบบความรู้ความคิดร่วมนี้
เป็นแนวทางในการคิดตัดสินใจ และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2541) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า 
หมายถึง ความเชื่อ หรือค่านิยม หรือสมมุติฐานที่ร่วมกันในองค์การ ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้คนใน
สังคม หรือในองค์การเป็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม ซึ่งเราสามารถเรียนรู้สร้างขึ้น 
และถ่ายทอดไปยังคนอ่ืน ๆ ได้ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุ และสัญลักษณ์ ความเข้าใจและข้อสมมติ
พ้ืนฐานของจ านวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ภายในองค์การ 
   ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551 ) กล่าวว่าวัฒนธรรมขององค์การ หมายถึง 
ระบบของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐานร่วมกันท ่ผ กพันสมาชิกขององค์การ  
ให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประพฤติและเป็นวิธ ปฏิบัติ 

 จากความหมายวัฒนธรรมองค์การที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า  วัฒนธรรมองค์การ 
หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อร่วมกันของโรงเรียน ซึ่งก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งเรื่อง
การปรับตัวขององค์การต่อสภาพแวดล้อมและกระบวนการท างานของโรงเรียนที่ก่อให้ เกิด
ประสิทธิผล 
   ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ  
   วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การเนื่องจากเป็นคุณค่ารวมที่ผูก
สมาชิกไว้ด้วยกัน ท าให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในองค์การและทุ่มเทพลังกายพลังใจในการท างาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้มิได้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง แต่เป็นการสั่งสม
ต่อเนื่องกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเกิดของวัฒนธรรมมักมีกระบวนการที่จะเริ่มจากบุคคล อาจ
เป็นคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อองค์การนั้น ๆ ซึ่งบุคคลนี้จะคิดค้นหรือมีแนวคิด
วิธีการหรือวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากนั้นจึงเกิดแนวร่วมรับรู้ในสิ่งที่ค้นพบ โดยความเชื่อหรือ ค่านิยมที่
สร้างขึ้นจะเป็นที่รับรู้ร่วมกันในกลุ่มแนวร่วมนี้ก่อน แล้วกลุ่มที่ถือเป็นแกนน านี้จะน าแนวคิด หรือ
ความเชื่อและค่านิยมเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั่วไปในหมู่สมาชิกขององค์การกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงในหน่วยงานโดยไม่ค านึงถึงวัฒนธรรมองค์การแล้วย่อมเกิดความล้มเหลว วิธีการที่จะรับรู้
และไม่ให้ขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่มีอยู่คือ การใช้วิธีการบริหารรอบ ๆ วัฒนธรรมหรือ การคลุกเคล้ากับ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ผู้บริหารที่มีสายตากว้างไกลและเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยน องค์การ จะพิจารณา
วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การแล้วจึงวางแผนกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่ในขณะจัดท าแผนจะช่วย
ให้สามารถลดหรือขจัดวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์ได้ในขณะที่วัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดหรือปรับทิศทางของทางเลือกกลยุทธ์ของกิจการขณะเดียวกันวัฒนธรรมของคู่แข่งขันก็จะ
เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจทางกลยุทธ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของตนเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคู่แข่งขันจึงย่อมช่วยให้กิจการด าเนินแผนการต่อสู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมการแข่งขันได้ดีขึ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2533) วัฒนธรรมองค์การจึงมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การทั้งในด้านความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม ในการประพฤติ
ปฏิบัติระบบ หรือโครงสร้างการบริหารตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ถ้าบุคลากร          
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มีความเข้าใจแล้วก็ส่งผลให้องค์การนั้นประสบผลส าเร็จด้วยดี (ไพบูลย์ ช่างเรียน , 2532) แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมองค์การ การบริหารงานองค์การให้ประสบผลส าเร็จ คนที่ท างานร่วมกัน
ในองค์การ จะต้องมีความเชื่อ ค่านิยม ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ก่อให้เกิดความส าเร็จของ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ และไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ผูกพันบุคลากรในองค์การ ให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งมีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นการสะสมของ 
ความเชื่อ ค่านิยม งานพิธ  เรื่องราว และต านาน ท ่กระตุ้นความร ้สึกความผ กพันภายในบรรดา 
สมาชิกขององค์การ บุคคลบางคนจะเร ยกวัฒนธรรมองค์การว่าเป็น “กาวทางสังคม” ที่ผูกสมาชิก
ขององค์การเข้าด้วยกัน ดังนั้นผู้บริหารให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือจะได้สร้างวัฒนธรรม
องค์การให้ เป็นไปตามแนวทางที่ เหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ                   
มี 8 ประการ คือ 

1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental status in business) บริษัทแต่ละ 
บริษัทจะด าเนินการอย ่ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จ ท ่จะก าหนดประเภทขององค์การ                       
ท ่ต้องการเจริญเติบโต 

2) ค่านิยม (Value) คือ แนวความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานท ่ก าหนดมาตรฐาน 
ของความส าเร็จภายในองค์การ ภายใต้การยึดถือร่วมกันของพนักงานทุกคน ฉะนั้นค่านิยมคือ                
สิ่งท ่ผลักดันความพยายามร่วมกันของสมาชิกขององค์การ 

3) สัญลักษณ์  (Sumbol) คือวัตถุ  การกระท า หรือเหตุการณ์ท ่ ถ่ ายทอด 
ความหมายบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ท ่เก ่ยวพันกับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งจะถ่ายทอดค่านิยมของ  
องค์การ 

4) เรื่องราว (Stories) คือ เรื่องเล่าบนรากฐานของเหตุการณ์จริงท ่ถ กบอกเล่าอย ่ 
บ่อยครั้งและรับร ้ร ่วมกันระหว่างสมาชิกขององค์การ เรื่องราวจะถูกบอกเล่าแก่พนักงานใหม่เพ่ือรักษา
ค่านิยมขององค์การเอาไว้ 

5) วีรบุรุษ (Herg) คือ ตัวเชิดเพ่ือแสดงเป็นตัวอย่างของการกระท าคุณลักษณะ 
และบุคลิกภาพของวัฒนธรรมองค์การว รบุรุษคือแบบจ าลองของบทบาทเพ่ือ การด าเนินตามของ 
พนักงาน 

6) ค าขวัญ (Slogan) คือ ประโยคหรือถ้อยค าท ่แสดงค่านิยมขององค์การ บริษัท 
หลายแห่งได้ใช้ค าขวัญเพ่ือถ่ายทอดความหมายพิเศษแก่พนักงาน 

7) งานพิธีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (Tradition) คือกิจกรรมท ่ตระเตร ยมเอาไว้ท ่ 
เป็นเหตุการณ์พิเศษ และด าเนินเพ่ือประโยชน์ของผ ้เข้าร่วม ผ ้บริหารจัดงานพิธ ขึ้นมาเพ่ือปล กฝัง 
ค่านิยมขององค์การ 

8) เครือข่ายทางวัฒนธรรม (Cultural network) วัฒนธรรมองค์การจะถ ก 
ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายท ่ไม่เป็นทางการเรื่องราวของอุดมคติและว ระบุรุษของบริษัทก่อนหน้าน ้จะถ ก 
รับร ้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การและระหว่างรุ่นของพนักงานท ่ต่อเนื่องกันโดยวัฒนธรรมองค์การสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 แบบตามมิติของการเน้น  
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   ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 
1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว จะเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นสูง และมุ่งเน้น

การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดขึ้นจากการที่ผู้น าเชิ งกลยุทธ์ (Strategic leader) 
มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์การที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

2) วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ จะเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความมีเสถียรภาพหรือ
ความมั่นคง และมุ่งเน้นการยอมรับนับถือหรือการตอบรับจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การและ
ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  จะเป็นวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่มุ่งเน้น
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การเพ่ือให้
สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอก ผู้น ามุ่งเน้นเรื่อง
ความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่ และความเอ้ืออาทรทั้งพนักงานและลูกค้า 

4) วัฒนธรรมแบบราชการ จะเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความมีเสถียรภาพหรือความ
มั่นคงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็นส าคัญ เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน
ความคงเส้นคงวาในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นคงโดยจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความมีระเบียบ
ของการท างาน มุ่งเน้นเรื่องการยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัดซึ่งวัฒนธรรมแต่
ละแบบสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การได้ทั้งสิ้น การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมาก
น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการมุ่ งเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์การ และความจ าเป็นของเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยองค์การหนึ่ง ๆ อาจมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าหนึ่งแบบหรืออาจครบ
ทุกแบบก็ได้ อย่างไรก็ตาม องค์การที่มีความส าเร็จสูงพบว่า มักมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพียงแบบเดียว
เท่านั้น ดังภาพที่ 2.10  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.10  ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551) 
 
 

ความยืดหยุ่น 

การมีเสถียรภาพ 

วัฒนธรรมแบบเครือญาต ิ

(Clan  culture) 

วัฒนธรรมแบบปรับตัว 
(Adaptability culture) 

วัฒนธรรมแบบราชการ 

(ฺ Bureaucratic   culture) 

วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ 

(Achievement culture) 

การเน้นภายใน การเน้นภายนอก 
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   กริช   สื บ สนธิ์  (2 526 ) ให้ ค วาม เห็ น ว่ า  วัฒ นธรรม เป็ น ศ น ย์ รวมพลั ง   
ยึดเหน ่ยวบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมม ผลส าเร็จต่อความส าเร็จของทุกองค์การ วัฒนธรรม  
ม อิทธิพลต่อการตัดสินใจ การแต่งกาย การเล่น การท างาน วัฒนธรรมองค์การ  อาจท าให้คน
กลายเป็นคนเฉื่อยชา ท างานไปวัน ๆ คนที่ไม่เฉื่อยชา อาจถูกกลืนไปในที่สุด แต่ภายในวัฒนธรรมที่
แข็งแกร่ง คนจะท างานอย่างภาคภูมิใจ ทุ่มเทให้กับงาน วัฒนธรรมมีหน้าที่ในการสร้างกฎข้อบังคับ 
เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดศรัทธา และผนึกก าลังเข้าไว้ด้วยกัน ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะหล่อหลอม
ค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง จากการเปรียบเทียบ พบว่า โรงเรียนหนึ่งประสบความส าเร็จ
มากกว่าโรงเรียนหนึ่ง ภายใต้บริบทที่คล้ายกัน ท าให้เกิดค าถามว่าท าไม ซึ่ง Glatthom (1990, p.58) 
ให้ความเห็นว่าปัจจัยส าคัญท ่อธิบายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลได้ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมโรงเรียน เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล กลุ่มคนในองค์การ การอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวก มีแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับปฏิบัติร่วมกัน
ของสมาชิกและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อ ๆ มา ถ้าสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมโรงเรียนและใช้ให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันแล้ว จะส่งผลให้การบริหารโรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จและมีประสิทธิผลในที่สุด ด้าน Goens and Clover (1991) กล่าวว่า วัฒนธรรม 
ม อิทธิพลต่อการบริหารโรงเร ยนอย่างมาก โดย Deal (1985) เห็นว่าโรงเร ยนที่ประสบความส าเร็จมี
ประสิทธิผล มักจะเป็นโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมที่ แข็งแกร่งเช่นเดียวกับ Greenfield, Licata and 
Johnson, 1985) ที่ เห็นว่าวัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ก่อให้เกิดความคาดหวัง เจตคติและพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของโรงเรียนด้วย โดย Sergiovanni 
(1988) กล่าวว่า ในทุก ๆ องค์การย่อมมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติที่พึงสังเกตได้ ซึ่งก าหนด
กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่บ่งชี้ว่า พฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ควรประพฤติ             
และยอมรับได้จากสมมุติฐานและค่านิยมของวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้องค์การมีประสิทธิผล และ            
ชนิดา รักษ์พลเมือง (2525) ให้ทัศนะเก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียนว่า 

1) วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นวัฒนธรรมย่อย (Sub culture) เพราะถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมสังคม มีทั้งวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Culture) ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-material culture) ได้แก่ วิถีทางที่ครูพึงปฏิบัติ
ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและระหว่างครูด้วยกัน วิธีการท าตามกฎระเบียบตลอดจรรยาบรรณที่
ยึดถือ ค่านิยม ความเชื่อ ท าให้ครูรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเกิดความผูกพันเป็นหนึ่ง
เดียวกันในโรงเรียน 

2) วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารในโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจ า
โรงเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดเวลาเรียน การจัดหลักสูตร เป็นต้น 

3) วัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยปกติการเรียนรู้มักจะเกิด
ได้ดีหากสิ่งที่เรียนรู้เป็นสิ่งที่พอใจ สิ่งที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับค าสั่ง 
อ านาจของครู ค่านิยมในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด 

4) วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงสามารถ
ถ่ายทอดสั่งสมและแพร่กระจายได้ตลอดเวลา 
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   Mok and F lynn (1998) กล่ าวว่ า วัฒ นธรรมโรงเร ยนม หลายมิติ  อาทิ 
มิติแรงจ งใจ (Motivation dimension) มิติความคาดหวัง (Expectation dimension) มิติพิสัย 
(Affective dimension) มิติศาสนา (Religious dimension) และมิติการศึกษา (Education 
dimension) ซึ่งแต่ละมิติม ความสัมพันธ์เก ่ยวข้องกับวิถ ช วิตของนักเร ยนในโรงเรียนและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย และ Glatthom (1990) เห็นว่า 
วัฒนธรรมโรงเร ยนม ร ปแบบและเนื้อหาเฉพาะของโรงเร ยนเป็นร ปแบบพฤติกรรมของบุคลากร 
ปรากฏให้เห็นชัดเป็นร ปธรรมเป็นกระบวนการท ่ส่งผ ่านเครือข่ายการสื่อสารเป็นการเฉพาะร ปแบบ 
ของพฤติกรรมนั้น 

1) เนื้อหาของวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วย ระบบความเชื่อ ค่านิยมที่ชี้น าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม บรรทัดฐานซึ่งมีก าเนิดมาจากระบบความเชื่อ และยังประกอบไปด้วย
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นวิถีทางของค่านิยมในอดีต 

2) วัตถุท่ีสังเกตเห็นได้ รวมถึงพฤติกรรมและกระบวนการ 
3) วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือวิธีสื่อความหมายของวัฒนธรรม ท าให้เนื้อหา

ของวัฒนธรรมปรากฏให้เห็น 
4) วิธี คือ ภาษาของกลุ่มสมาชิก พิธีกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เรื่องเล่าของ

โรงเรียนและสื่อที่ใช้ถ่ายทอดและความหมายส าคัญของวัฒนธรรม ( Icon) เช่น ค าขวัญ เครื่องหมาย 
รางวัล เป็นต้น 

Patterson (1986) กล่าวว่า วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริหารและ
บุคลากรทางกรในสถานศึกษาพิจารณาได้จาก 1) การให้อ านาจ 2) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 3) การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  

Robbins (1989) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันที่ถูกยึดถือ
ปฏิบัติโดยสมาชิกขององค์การ องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
สถานศึกษา 2) การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน คือการก าหนดจุดประสงค์และความคาดหวั งการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 3) การประสานความร่วมมือกันของสมาชิกในสถานศึกษา 4) การให้การสนับสนุน
จัดการ 5) การติดต่อสื่อสาร 
   Feirsen (1992) เห็นว่า การรักษาวัฒนธรรมโรงเร ยนม หลักท ่ส าคัญ 7 ประการ 
ได้แก่ การไม่ขัดแย้งของบุคลาการในโรงเร ยน การมอบอ านาจท ่ชัดเจน การลงโทษอย่างยุติธรรม 
ประเพณ ของโรงเร ยนท ่ ยึดถือ ความร ้สึ ก เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน ค่านิ ยมในการร ้จั ก 
รับผิดชอบตนเอง และการม ส่วนร่วมของชุมชน จากความส าคัญเก ่ยวกับวัฒนธรรมโรงเร ยน  
ดังได้กล่าวมา จะเห็นว่าวัฒนธรรมโรงเร ยนเป็นตัวช่วยให้บุคลาการในโรงเร ยนเข้าใจลักษณะการ
ท างาน และเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิผลในที่สุด วัฒนธรรมโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   Dower (1992) ได้ศึกษาโครงสร้างทางทัศนคติของชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัย
และตัวก าหนดประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจนของ
โรงเรียนการร่วมกันและความตั้งใจจริงของครูและนักเรียนก่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 
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       Sergiovanni (1987) ที่ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนมีองค์ประกอบ 8 ประการ 
คือ 1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (School purpose) 2) การมอบอ านาจ (Empowerment)           
3) ความไว้วางใจ (Trust) 4) การยอมรับ (Recognition) 5) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 6) ความ
เอ้ืออาทร (Caring) 7) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) 8) ความมีคุณภาพ (Quality)  

ต้วน  จาว  หยาง (2550) ศึกษาระดับภาวะผู้น าของอธิการบดีวัฒนธรรมองค์การ
และองค์การแห่งการเรียนของวิทยาลัยพานิชศาสตร์ในก ากับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ ยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน การมอบอ านาจ ความไว้ วางใจ การยอมรับ 
ความซื่อสัตย์ ความเอ้ืออาทร ความมีคุณภาพ ความหลากหลายของบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและวัฒนธรรมองค์การด้านความมีคุณภาพด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลาย
ของบุคคลด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
วิทยาลัยได้ร้อยละ 62.50 
   พวงทิพย์  มั่งคั่ง (2543) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การและระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โรงเรียนให้ความส าคัญให้การยอมรับ
ว่าครูมีวัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
ด้านความมีคุณภาพ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความ
หลากหลายของบุคลากร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และวัฒนธรรมโรงเรียนในแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามสถาน
ที่ตั้ง และขนาดโรงเรียน 

นันทิยา น้อยจันทร์ (2550) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการบริหาร
อุมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ            
คือ 1) การก าหนดทิศทางขององค์การ การมีส่วนร่วมในองค์การ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน 
การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ การสนับสนุนทางการ
จัดการ และการบริหารจัดการองค์การ ประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกับกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน และ
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า วัฒนธรรมองค์การมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา 

ประพจน์  แย้มทิม (2550) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยตัวแปรย่อย 
คือ 1) ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา 2) การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน 3) การประสาน
ความร่วมมือกันของสมาชิกในสถานศึกษา 4) การให้การสนับสนุนการจัดการ 5) การติดต่อสื่อสาร        
6) การให้อ านาจ  
   โสพิณ  ม่วงทอง (2553) ซึ่งได้กล่าวว่าตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน
เอกชนในภาคตะวันออก 8 ตัวแปร มีค่าเป็นบวกมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ         
การยอมรับความมีคุณภาพ การมอบอ านาจ ความไว้วางใจ ความหลากหลายของบุคคล ความซื่อสัตย์ 
ความเอ้ืออาทร และความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนตามล าดับ  



 159 

 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การ ได้ดังตารางที่ 2.9 
  
ตารางท่ี 2.9 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การ 
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ความหลากหลายของบุคคล           4 5 

ความไว้วางใจ           4 5 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ           2 7 

การมอบอ านาจ           7 2 

การสนับสนุนทางด้านการจัดการ           3 6 

ความมีคุณภาพ           4 5 

ความเอ้ืออาทร           5 4 

ความซื่อสัตย์สุจริต           4 5 

การยอมรับ           3 6 

ความตั้งใจจริงของครู           2 7 

ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน           8 1 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน/
การมีส่วนร่วม 

          6 3 

การก าหนดทิศทาง           1 8 

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ           1 8 

พัฒนาบุคลากร           1 8 

ติดตามและประเมินผล           1 8 

ความรับผิดชอบ           1 8 

การมีส่วนร่วม           1 8 

 
  จากตารางที่ 2.9 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดและงานวิจัย         
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า  มี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีความถ่ี 4 
อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป  ซึ่งแสดงเป็นโมเดลวัดวัฒนธรรมองค์การ ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 แสดงโมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การ ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นตัวบ่งชี้
ที่ เป็นตัวบ่งชี้ส าหรับวัฒนธรรมองค์การ ได้ดังนี้  1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน                 
2) การมอบอ านาจ 3) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ 4) ความเอ้ืออาทร 

 
   ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
   Sergiovanni (1987) กล่าวว่า ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะที่
โรงเรียน ควรม การประชาสัมพันธ์ ช ้แจงแถลงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจคุณค่าและความส าคัญ
เกี่ยวกับจุดประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ร่วมกันในการก าหนดความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนต้องก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนและต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม 
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง            
การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจเห็นคุณค่าและความส าคัญในความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถึง               
การสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้ครูเข้าใจเห็นคุณค่า และความส าคัญในเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
โดยครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
   สรุปได้ว่า ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน หมายถงึ ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจ
และชี้แจงให้ครูในโรงเรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและความส าคัญในเป้าหมายของโรงเรียนโดยครูมีส่วน
ร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
   การมอบอ านาจ 
   Sergiovanni (1987) กล่าวว่า การมอบอ านาจ หมายถึงเป็นการท ่ให้ความส าคัญ 
ในการมอบหมายอ านาจแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจให้บุคลากรในโรงเรียน
โดยสนับสนุนให้ผ ้เก ่ยวข้องม ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงตามหลักของการท างานให้เกิด 
ประสบผลส าเร็จด้วยความร่วมมือของผ ้ม ส่วนเก ่ยวข้องทุกฝ่าย  

ความมุ่งประสงค์ของโรงเรยีน 

ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 

 
ความเอื้ออาทร 

การมอบอ านาจ 
วัฒนธรรม
องค์การ 
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   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า การมอบอ านาจ หมายถึง การที่ให้ความส าคัญใน
การมอบอ านาจ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจให้บุคลากรในโรงเรียนสนับสนุนให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า การมอบอ านาจ หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบอ านาจโดยการให้อ านาจและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการ
ตัดสินใจให้บุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง     
   สรุปได้ว่า การมอบอ านาจ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบ
อ านาจและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจให้ครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นักเรียน การดูแลนักเรียน 
   ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่ปรารถนาความส าเร็จในการ
บริหารงานมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน  
   Wiles (1987) กล่าวว่า ครูแต่ละคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การได้รับ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน จะมีอิทธิพลต่อสภาวะการท างานมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับและท า
ให้เกิดความพึงพอใจในงานที่เกิดขึ้น วิธีสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนท าได้โดย  

1)  ให้บุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพันซึ่งกันและกัน เกี่ยวข้องกันตลอดจนอุทิศ
เสียสละเวลาให้กับงาน  

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูแต่ละคนในโรงเรียน 
3) ร่วมกิจกรรมด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์  
4) ให้ครูแต่ละคนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนส าคัญคนหนึ่งของโรงเรียน  

   การขอความช่วยเหลือในงานกิจกรรมค านึงถึงความสามารถพิเศษและความมีคุณค่า
ในแต่ละบุคคล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสจ าเป็น ไม่แก่งแย่งอิจฉาริษยากัน 
   สรุปได้ว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะ
กระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าในตัวเอง มีส่ วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผลงาน           
ร่วมภาคภูมิใจในผลที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน 
   ความเอ้ืออาทร 
   Sergiovanni (1987) กล่าวว่า ความเอ้ืออาทร หมายถึง การที่ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล
ความเป็นอยู่ของบุคลากรในโรงเรียนและสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ผ ้บังคับบัญชาเป็น บุคคลส าคัญต่อผ ้ใต้บังคับบัญชาจะต้องใช้เวลาว่างมา ใกล้ชิดผ ้ใต้บังคับบัญชา             
ให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ธนวิน  ทองแพง (2549) กล่าวว่า ความเอ้ืออาทร หมายถึง การเอาใจใส่ดูแลในเรื่อง
ความเป็นอยู่ และส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ทั้งทางหน้าที่การงานและการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรด้านการศึกษา และการฝึกอบรม 
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า ความเอ้ืออาทร หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียน
เอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติงานของบุลากรในโรงเรียนและสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 



 162 

   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความเอ้ืออาทร  หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน และสนับสนุนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   สรุปได้ว่า ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่ 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน และสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ 
        ต้ วน  จาว หยาง (2550 ) ศึกษาระดับภาวะผ ้ น าของคณ ะบด วัฒ นธรรม 
องค์การและองค์การแห่งการเร ยนร ้ของวิทยาลัยพานิชย์ศาสตร์ในก ากับมหาวิทยาลัยครุศาสตรย นนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและวัฒนธรรมองค์การด้าน
การตัดสินใจ ด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายภาวะ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย ได้ร้อยละ 62.50 
   Steinhoff and Owens ( 1 9 8 8 )  วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขององค์การในการจัดการศึกษา พบว่า คุณลักษณะท ่ช ้ให้เห็นถึงร ปแบบวัฒนธรรมของแต่ละ 
โรงเร ยนขึ้นอย ่กับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) สถานภาพของครอบครัวนักเร ยน 2) เครื่องอ านวย 
ความสะดวก 3) การแสดงออกของนักเร ยน 4) การปล กฝังนิสัยแก่นักเร ยน 
   Pakinson (1991) พบว่าวัฒนธรรมโรงเร ยนม ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ในโรงเร ยนหลายประการ ได้แก่ งานการเร ยนการสอน งานนิเทศการศึกษา งานประเมินผลการสอน 
และงานพัฒนาความร่วมมือกันในการท างานเป็นหม ่คณะของบุคลากร 
   Dower (1992) ศึกษาโครงสร้างทางทัศนคติของชุมชนมีส่วนเกี่ยวกับปัจจัยและ
ตัวก าหนดประสิทธิภาพของโรงเรียน พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจนของ
โรงเรียน การร่วมมือกันและความตั้งใจจริงของครูและนักเรียนก่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 
   Kim (1998) ศึกษาโครงสร้างภาวะผ ้น าและวัฒนธรรมของโรงเร ยน ในโรงเรียน    
ท ่บริหารโดยใช้โรงเร ยนเป็นฐาน พบว่า ความส าเร็จของการใช้โรงเร ยนเป็นฐาน ควรจะผสมผสาน 
นโยบายของการบริหาร กับภาวะผ ้น าและวัฒนธรรมโรงเร ยน โดยบริหารจัดการให้ม ปฏิสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกัน และพบว่าวัฒนธรรมของโรงเร ยนม อิทธิพลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการปฏิรูป 
การศึกษา ตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   พวงทิพย์  มั่งคั่ง (2543) ศึกษาระดับวัฒนธรรมโรงเร ยนและระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก โดยวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนด้านการตัดสินใจ ด้ านความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความหลากหลายของบุคลากร แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และวัฒนธรรมโรงเรียนในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามสถานที่ตั้ง และขนาดโรงเรียน 
   พร  ภิเศก (2546) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองค์การในโรงเร ยนเหล่าสายวิทยาการ 
ของกองทัพบกและความพึงพอใจในงานต่อประสิทธิผลโรงเร ยน พบว่า วัฒนธรรมองค์การ  
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และแนวปฏิบัติของกองทัพบกส่งผลตรงต่อความพึงพอใจในงาน และ วัฒนธรรมองค์การ 
แนวปฏิบัติของกองทัพบก และความพึงพอใจในงาน ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลของโรงเร ยน 
   พรชัย  เชื้อชูชาติ (2546 ) ศึกษาเปร ยบเท ยบและหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเร ยนเทศบาล ในเขตพ้ืนท ่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
พบว่า วัฒนธรรมโรงเร ยนกับประสิทธิผลของโรงเร ยนเทศบาลม ความสัมพันธ์กันทางบวก 
   ปราณี  วิจิตรจิตเลิศพันธ์ (2547 ) ศึกษาระดับการรับร ้วัฒนธรรมองค์การ 
ระดับการรับร ้นโยบายองค์การและระดับความผ กพันต่อองค์การของบุคลากร โรงพยาบาลหัวเฉ ยว 
พบว่า การรับร ้วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะตั้ งรับเฉื่อยชา และ ลักษณะ 
ตั้งรับก้าวร้าวของบุคลากรโรงพยาบาล ม ความสัมพันธ์กับความผ กพันต่อองค์การ  และการรับรู้ 
นโยบายองค์การม ความสัมพันธ์กับความผ กพันต่อองค์การอย่างม นัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 
   มนสิการ คงมนต์  (2547 ) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ กรณ ศึกษาโรงเร ยน 
อาช วศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุร  พบว่า วัฒนธรรมองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความมีคุณภาพ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การมอบอ านาจ ยกเว้นด้านความมุ่งประสงค์
ของโรงเรียน ด้านการตัดสินใจ ความไว้วางใจ การยอมรับ และความเอ้ืออาทร อยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ  
   บาท หลวง เจ ริญ  ว่ อ งป ระชานุ กู ล  (2548 ) ศึ กษ าวัฒ น ธรรม โรงเร ยน 
และความผ กพันต่อ โรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า วัฒนธรรม
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก 
   ธนวิน  ทองแพง (2549) ศึกษาปัจจัยท ่ม อิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่ร่วมกันท านายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้
ร้อยละ 57 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 
   นภัตสร โอสถานนท์ (2549 ) ศึกษาสภาพท ่ เป็นอย ่และสภาพท ่ควรจะเป็น 
ของวัฒนธรรมโรงเร ยนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม
โรงเรียน พบว่า สภาพที่เป็นอยู่ของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่ควร
จะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และควรมีการพัฒนาที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้สึกเป็นกลุ่ม 
ด้านความมีเกียรติศักดิ์ศรี และด้านความหลากหลาย  
   ชนาทิศ กัญหา (2550) ศึกษาปัจจัยท ่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พบว่า ตัวแปรท ่ส่งผลทางบวกส งสุดต่อประสิทธิผล ของส านักงานเขตพ้ืนท ่การศึกษา              
คือ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การเชิงบวก 
   สุชาติ  พาอยู่สุข (2550) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของโรงเร ยน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาชลบุร  เขต 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียน
ในแต่ละลักษณะและโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกมิติ โดยวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียน 
จ าแนกตามสังกัดเดิมของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยโรงเรียนสังกัด



 164 

ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเดิมมีวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์โดยรวมสูงกว่าโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม 
   จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การทั้งในและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยม ความเชื่อร่วมกันของโรงเรียน ซึ่งก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์การ ทั้งเรื่องการปรับตัวขององค์การต่อสภาพแวดล้อมและกระบวนการท างานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผู้น า คือ บุคคลที่เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะ

น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ (ประทีป  บินชัย และนิพนธ์ กินาวงศ์, 2547) 
เพราะภาวะผู้น าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่เป็นศิลป์นั้น เนื่องจากทักษะภาวะผู้น าเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งการพัฒนาของแต่ละบุคคล ส่วนการเป็นศาสตร์นั้น
เนื่องจากมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ืออธิบายกระบวนการของภาวะผู้น าและใช้ทักษะภาวะผู้น า
อย่างไรในการท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย มีการสร้างความรู้ใหม่ จากการศึกษาวิจัยความรู้เหล่านี้
ช่วยให้ บุคลากรสามารถวิเคราะห์ และเรียนรู้ให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เข้าใจความส าคัญ
ของภาวะผู้น าในองค์การที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ท้าทาย (Dafe, 2008 อ้างถึงใน
สุภาว์  อาวสกุลสุทธิ, 2552) ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน
หรือความต้องการของหน่วยงาน ความสามารถในการเป็นผู้น าของผู้บริหารจะช่วยให้เกิดความส าเร็จ
ของหน่วยงาน (กวี  วงศ์พุฒ, 2542) 

นักวิชาการได้ศึกษาเก่ียวกับผู้น าไว้หลายท่าน และได้ให้ความหมายของผู้น า ดังนี้ 
เศาวนิต  เศาฌานนท์ (2542) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือการ

เลือกตั้ง หรือการยกย่องจากกลุ่ม ให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ อย่างไรก็ตามได้มีผู้เรียน ผู้น าแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะงานและองค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส 
ปลัดกระทรวง คณบดี เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้น าในองค์การของ
รัฐและเอกชน 

กิติ  ตยัคคานนท์ (2543) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง ผู้มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือ
คนอ่ืนและน าบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับความไว้วางใจ และเชื่อใจอย่างเต็มทีอีกทั้งยังได้รับความ
เคารพนับถือ ความร่วมมือ และความม่ันใจจากผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นอย่างจริงใจ 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2544) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง เป็นผู้ที่ใช้ความพยายามจะให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การ 

ยงยุทธ  เกษสาคร (2545) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเด่น
กว่าผู้ อ่ืนในกลุ่ม และมี อิทธิพลมากกว่าบุคคลอ่ืน  ๆ ในหน่วยงาน ทั้ งสามารถสร้างความ                         
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน ทั้งสามารถสร้างความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เกิดแก่หน่วยงานนั้น ๆ 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจ
โดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลหรือบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถ
ที่จะจูงใจ ชักน า หรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มร่วมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 

สมพงษ์  สิงหะพล (2547) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่ก าหนดทิศทางและผลักดัน
องค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยการประสานงาน การตัดสินใจ และการท างานร่วมกันของทุก
ฝ่ายในองค์การ 

จากความหมายผู้น า ที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถสร้าง
อิทธิพลให้บุคคลอ่ืนศรัทธา ไว้วางใจ ที่จะท าให้งานขององค์การให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

การบริหารงานในทุกสาขาอาชีพจะต้องอาศัยภาวะผู้น าในการน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จขององค์การที่ตั้งเป้าหมายไว้ นักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า ไว้ดังนี้ 

Stogdill (1950) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีความคิดริเริ่มและธ ารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของความคาดหวัง และความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มสมาชิก 

Terry (1960)  กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนเกิดความพอใจ
ที่จะท างานเพ่ือกลุ่มและให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

Schwartz (1980) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการชี้น าลูกน้องหรือ
ผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น และเต็มใจ 

Koontz and Weihrich (1987) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง เรื่องของศิลปะการใช้
ศิลปะการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ เขามีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

Hersey and Blanchard (1988) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้
อิทธิพลในการปฏิบัติงานบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนด
ไว้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงความเป็นผู้น าในรูปของกระบวนการใช้อิทธิพลก็ต้องแปรเปลี่ยนตาม
ไปด้วย 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2541) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การใช้อิทธิพลของ
บุคคลหรือของต าแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

เทื้อน  ทองแก้ว (2542) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการให้
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2542) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ภาวะผู้น าหรือความเป็น
ผู้น าเป็นกระบวนการจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของ
บุคคลหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
ระหว่างผู้น า และผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดหมายร่วมกัน หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ช่วยสร้าง
ความชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่า อะไรคือความส าคัญให้ภาพความเป็นจริงขององค์การแก่
ผู้อื่นช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดหมายอย่างชัดเจนภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากความหมายภาวะผู้น า ที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กระตุ้นหรือโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามแนวคิดของตนหรือแนวคิดร่วมกันอันน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน เพราะผู้น าอาศัยภาวะ

ผู้น าที่ตนเองสร้างขึ้นเป็นพลังอ านาจหรืออิทธิพลในตนเองผลักดันหรือชักน าให้บุคคล ในองค์การ ให้
รวมพลังร่วมกันด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ผู้น าจึงเป็น
ศูนย์กลางของการรวมพลังในองค์การ ความสามารถของผู้น าและคุณลักษณะของผู้น ามีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าเพ่ือน าโรงเรียนสู่ความส าเร็จ
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้แคมเบล คอบั ลลี และแรมซอร์ เยอร์  (Cambell, Corbally and 
Ransawyer, 1967) ได้ศึกษาพบว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญดังนี้ 1) ภาวะผู้น าเป็นเครื่องก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งได้แก่การเปลี่ยนเป้าหมายการรับรู้ความเข้าใจ ค่านิยม แรงจูงใจ
และสัมพันธภาพของบุคคล 2) ผู้น าเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การขึ้น ดังนั้น ภาวะ
ผู้น า จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและส่วนรวม 3) คุณภาพ ของ
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม จะต้องเป็นไปในด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร ความเห็นอก เห็นใจ
และการสร้างขวัญก าลังใจต่อกัน 4) ความเป็นผู้น าไม่ได้ค านึงถึงสถานภาพหรือต าแหน่ง 5) บุคคลทุก
ระดับในองค์การมีสมรรถนะในการเป็นผู้น าและสามารถแสดงพฤติกรรมผู้น าได้ตาม สถานการณ์          
6) ความคิดของผู้น าย่อมเป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้น า และพฤติกรรมผู้น าไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ในการแสดงออกของบุคคล 7) ความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บุคคลที่เป็น ผู้น าในกลุ่มหนึ่งอาจ
ไม่เป็นผู้น าในกลุ่มหนึ่งก็ได้ 8) บุคคลที่แสดงพฤติกรรมผู้น าในหลายสถานการณ์ และคนอ่ืนยอมรับ
ย่อมกลายเป็นผู้น าในที่สุด 9) การเปลี่ยนแปลงขององค์การหรือสถาบันขึ้นอยู่ กับ ผลรวมของการ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกของแต่ละคน ความเป็นผู้น ามีความจ าเป็นในกระบวนการ ต่าง ๆ เช่น การ
จัดองค์การ การจัดโปรแกรม การสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ 10) ผู้น าจะต้อง เรียงล าดับเหตุการณ์
ส าคัญก่อนหลังได้ถูกต้อง และมีความส าคัญกว่าการวินิจฉัยสั่งการในงานประจ า ขององค์การ          
11) ความเป็นผู้น าจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกลุ่ม 12) ประสิทธิผล ของการเป็น
ผู้น าวัดได้โดยผลผลิตขององค์การหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและการเป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่ม 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มทฤษฎีหลัก ได้แก่ 
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behaviral Theories) ทฤษฎี
ตามสถานการณ์  (Situational Leadership Theories) ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership Theories) (นิตย์ สัมมาพันธ์ , 2548; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 
2551) ดังนี้ 
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1) ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความส าคัญ              
กับคุณลักษณะของผู้น าและพยายามตอบค าถามว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพคืออะไร มีคุณลักษณะ 
(Traits) ภายในของแต่ละบุคคล ทางด้านกายภาพ บคุลิกภาพ ความรู้ความสามารถ หรืองานและ 
สังคมอย่างไร    

2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behaviral Theories) กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า ความส าเร็จ
ของผู้น าพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติมากกว่าคุณลักษณะของตัวผู้น า ทฤษฎีนี้มุ่ งเน้น การศึกษา
พฤติกรรมของผู้น ากับผู้ตาม พิจารณาว่าหากพฤติกรรมใดที่สามารถน าไปสู่การเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพได้ ก็ย่อมน าไปพัฒนากับบุคคลให้เกิดเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้    

3) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theories) กลุ่มนี้มี ความ
เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามจะประสบความส าเร็จในสถานการณ์ที่ผู้น ามี ความสามารถ
ในการควบคุมในระดับต่างๆ ได้ การศึกษาวิจัยตามแนวคิดทฤษฎีกลุ่มนี้เป็นการพิจารณาอิทธิพลของ
สถานการณ์ท่ีมีต่อรูปแบบของภาวะผู้น า ซึ่งประสิทธิผลของผู้น าขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน     

4) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories) 
ตามแนวคิดของ Bass (Bass & Avolio, 1994; อ้างถึงในนิตย์ สัมมาพันธ์, 2548) ได้ให้ ความหมาย
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่าเป็นภาวะที่ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางที่
สูงขึ้น ผลที่เกิดจากการท างานของผู้น านั้นจะส่งผลกระทบถึงทั้งตัวผู้น าและผู้ตาม นอกจากนี้ ยัง
หมายถึงความสามารถของผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  โดย
แสดงให้เห็นความสามารถในการท างานของผู้น าเพ่ือที่จะให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของ องค์การ
ที่ตั้งไว้    

จากทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership Theories) นับเป็นทฤษฎีที่มีความโดดเด่น เพราะเป็นทฤษฎี           
ที่เสนอว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น าที่ส่งเสริม สนับสนุนท าให้องค์กรนั้นไปสู่ความส าเร็จที่ดีที่สุ ด 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดใหม่แบบสากล (Neouniversal Theories) ซึ่งชี้ ให้ เห็น
คุณลักษณะของผู้น าไม่รวมผู้ตามและสถานการณ์ เชื่อว่าผู้น าจะเป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกให้เกิดความ
สนใจในตนเองที่จะปฏิบัติงานในองค์การ (คุณวุฒิ  คนฉลาด, 2540) 

Bass (1985) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เป็นผู้ควบคุมบังคับ ตัวเอง ท าให้มาตรฐานของการปฏิบัติงานและความสามารถสูงขึ้น และ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างปฏิบัติให้ถึงมาตรฐานนั้น 
   Bass (1985) ได้เสนอภาวะผู้น าที่มีรูปแบบพิสัยเต็ม (The full range model of 
leadership) โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบ ภาวะผู้น าที่เขาเสนอในปี 
ค.ศ. 1985 และผลการศึกษาต่อมาสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบดังนี้ 
   1) การสร้างบารมี (Charisma or Idealized influence-II) เป็นผู้น าในลักษณะที่มี
พฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมของความเป็นผู้น าท าให้ผู้ตามมีความภาคภูมิใจมีความศรัทธาและนับ
ถือผู้น า มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งผู้น าจะมีคุณลักษณะความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การก าหนดตนเองให้ เป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอันสูงส่ง  และมีความสามารถ มีอ านาจ มี
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ความสามารถในการก าหนดแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง คือ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในจิตใจ มีคุณธรรมอันสูงเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้ตาม
ยึดถือเป็นแบบอย่างก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน รวมพลังกระตุ้นจูงใจให้มีตามที่มีความตั้งใจและ
พยายามเพ่ิมข้ึน 
   2) การสร้างแรงดลใจ (Inspirational motivation: IM) เป็นกระบวนการที่ผู้น าท า
ให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้นจูงใจไม่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศตนเพ่ือทีมงานเห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติงาน เป็นผลให้ผู้ตามเกิดความพยายามในการปฏิบัติงาน เป็นพิเศษโดยผู้น าใช้วิธีการง่ายๆ 
ในการชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจทัศนภาพและความหมายมีความรู้สึกตระหนักว่าภารกิจที่
ต้องท าเป็นสิ่งส าคัญ ผู้น าการสร้างแรงดลใจจะปรากฏเมื่อผู้น ากระตุ้นเร้าใจผู้ตามปฏิบัติงานและสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้ตามมีความสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
   3) การกระตุ้นเชาว์ปัญญา (Intellectual stimulation: IS) เป็นกระบวนการที่ผู้น า
กระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการท าให้ผู้ตามมีความพอใจและมี
ความตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ ตามเข้าใจในบทบาท 
และยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากร
เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย 
   4) การมุ่ งความสัม พันธ์ เป็นรายบุคคล ( Individualized consideration: IC)            
เป็นกระบวนการที่ผู้น าท าตนเป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา (Development orientation) เป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) และค านึงถึงความเป็นเอกบุคคลของผู้ตาม ( Individualized of followers) วินิจฉัย
และยกระดับความต้องการของผู้ตาม มีการติดต่อผู้ตามเป็นรายบุคคลและติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตาม กระจายอ านาจความรับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตนาการด้วยตนเองมีความมั่นคง สามารถบูรณาการความต้องการและ          
ทัศนภาพที่ชัดเจน ได้รับข่าวสารตามที่ปรารถนา เกิดความต้องการเฉพาะมีความรู้สึกเป็นตัวของ
ตัวเองมีความรับผิดชอบและควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผู้น าสร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของ
ผลลัพธ์ที่ก าหนด 
   องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
นี้มีความสัมพันธ์กัน (Interco related) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็น
แนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ   
จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึงผู้น ากล้าเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าองค์การไปสู่ทิศทางใหม่  ๆ อย่างสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยใช้รูปแบบของการสร้างบารมี การสร้างแรงดลใจ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

Hoover (1987) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน พบว่า ผู้น าทางทหาร ผู้บริหารทางธุรกิจ และครูใหญ่โรงเรียนเอกชน ระดับ
มัธยมศึกษาในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ล้วนมีพฤติกรรมการบริหารเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ด้านความมีบารมี การมุ่งสัมพันธ์รายบุคคล การกระตุ้นเชาว์ปัญญา การสร้างแรง
บันดาลใจ และผู้น าแบบแลกเปลี่ยน คือ การให้รางวัลอย่างเหมาะสมและการบริหารแบบวางเฉย  
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Podsakoff and Others (1990) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมหลักที่
ส าคัญอย่างน้อยท่ีสุด 6 ประการ 

1) บ่ งชี้ และให้ความชัด เจนด้ านวิสั ยทัศน์  ( Identifying and articulation a 
vision) ได้แก่พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งหมายในการระบุโอกาสใหม่ ๆ ขององค์การ พร้อมกับพัฒนาสร้าง
ความชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามให้ผูกพันต่อวิสัยทัศน์ในอนาคตของตน 

2) แสด งแบ บ อย่ า งขอ งพ ฤติ ก รรม ที่ เห ม าะสมแก่ ผู้ ต าม  (Providing an 
appropriate model) ได้แก่พฤติกรรมของผู้น าในการแสดงแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างปฏิบัติตามโดยให้สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการของผู้น า 

3) กระตุ้นให้เกิดการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the acceptance of 
group goals) ได้แก่ พฤติกรรมของผู้น าที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นในหมู่
สมาชิกกลุ่มเพื่อร่วมกันท างานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

4) ก าหนดความคาดหวังต่อผลงานสูง (High performance ecpectation) ได้แก่
พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกในความคาดหวังความเป็นเลิศของผลงานในแง่คุณภาพหรือผลงานสูง
ของผู้ตาม 

5) การมุ่ งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (Providing individualized support) 
ได้แก่ พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงให้เห็นว่าให้การนับถือต่อผู้ตาม โดยมีความเอ้ืออาทรต่อความรู้สึก
และความต้องการของผู้ตามแต่ละคน 

6) กระตุ้นเชาว์ปัญญา (Intellectual stimulation) ได้แก่ พฤติกรรมผู้น าที่สร้าง
ความท้าทายและกระตุ้นผู้ตาม ให้มองปัญหาและงานเดิม ด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม โดยใช้ความคิดพิจารณาเชิงวิเคราะห์ให้ผู้ตามเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเหมาะสม 

ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องคก์ร (นิตย์   สัมมาพันธ์ , 2548) นอกจากนี้  Bass and Avolio (1994) กล่าวถึงภาวะผู้น า             
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) สรุปได้ว่าเป็นกระบวนการที่มี อิทธิพลต่อ 
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและ 
ศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ มีการจูงใจ 
ให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ และสังคม โดยกระบวนการที่ผู้น ามี 
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้กระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (idealized influence) เป็นการที่ผู้น า ประพฤติ
ตัวเป็นแบบอย่างส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อได้ร่วมงานกับผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและ ต้องการ
เลียนแบบผู้น าของเขา ผู้น าค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นเหนือความต้องการของตนเอง ผู้น าจะต้อง
ร่วมเสี่ยงกับผู้ตาม ผู้น ามีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมสติ อารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าเป็นผู้ที่มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง 
ผู้น าหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่ประพฤติตนเพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน            
ผู้น าแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความตั้งใจ และเชื่อมั่นในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์
ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่ นใจของผู้
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ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันโดยอาศัยวิสัยทัศน์ และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน                
เมื่อผู้น าแสดงความม่ันใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะ
เลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความ
เคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ เป้าหมายและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ขององค์การ   

2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation) เป็นการที่ผู้น า ประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยผู้น ากระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มี
ชีวิตชีวา แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นและการมองโลกในแง่ดี การสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น า 
ต้องการอย่างชัดเจน แสดงความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน แสดงความเชื่อมั่นและ 
แสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าช่วยให้ผู้ตามมองข้าม 
ผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตน 
ต่อเป้าหมายระยะยาว 

3) การกระตุ้นทางปัญญา ( intellectual stimulation: IS) เป็นการที่ผู้น าได้มี           
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการค้นหา 
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์โดยการตั้งสมมติฐาน 
การปรับปรุงแก้ไขใหม่ การมองปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีการจูงใจ และสนับสนุน 
ความคิดริเริ่มในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจ ผู้ร่วมงานและ          
ผู้ตามในการหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิด และเหตุผล 
กระตุ้นให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน            
การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างจะต้องมีทางแก้ไข และผู้น าพิสูจน์ให้เห็นว่า               
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคนจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ ผู้ตามได้รับ 
การกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา          
เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหา 
ด้วยตนเอง 

4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) เป็นการ 
ที่ผู้น าให้ความค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความจ าเป็นและความต้องการ            
การประพฤติของผู้น า แสดงให้เห็นว่ายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้น าต้องพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ตามและผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ สร้าง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุน มีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา            
การมอบหมายงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษ 
อย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 
   จอร์น อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn, 2000 อ้างถึงใน นิตย์ 
สัมมาพันธ์, 2546) กล่าวว่า คุณภาพของผู้น า ประกอบด้วย 6 ประการดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง มีความคิด ความสามารถในการหยั่งรู้ ทิศทาง 
รวมทั้งมีความสามารถสื่อความหมายถึงผู้อ่ืนอย่างได้ผลดี นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความตื่นใจใน
การท าฝันร่วมกันให้เป็นจริง 
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2) การมีบารมี (Charisma) หมายถึง ความเก่ง ดี มีเสน่ห์ จนจูงใจให้บุคคลอ่ืนให้มี
ความกระตือรือร้น ศรัทธา จงรักภักดี ภาคภูมิใจ และไว้วางใจด้วยการใช้อ านาจความนิยม 
(Reference Power) คือ อ านาจที่เกิดจากตัวบุคคลที่ได้รับการนิยมยกย่อง จนกระทั่งคนอ่ืนอยาก
เป็นพรรคพวกหรือผู้ตาม และอ านาจที่เกิดจากเสน่ห์ที่จับถูกจุดอารมณ์ของคนจ านวนมาก 

3) การแสดงนัยของความเป็นเลิศ (Symbolism) หมายถึง มีการค้นหาบุคคลที่มี
ผลงานดีเด่นและประพฤติปฏิบัติตนดีเด่น แล้วมอบรางวัล จัดให้มีการฉลองความเป็นเลิศ 

4) การเอ้ือเฟ้ืออ านาจ (Empowerment) หมายถึง การช่วยเหลือผู้ตามให้ได้รับการ
พัฒนาสนับสนุน ขจัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนมอบหมายงานที่
น่าสนใจ และท้าทายความสามารถอย่างแท้จริง 

5) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ความพยายาม
และความสามารถในการสร้างความรู้สึกกับงานให้เกิดขึ้นกับผู้ตาม ด้วยการท าให้ลูกน้องตระหนักใน
ปัญหาต่างๆ และปลุกระดมจินตนาการเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

6) ความซื่อสัตย์ถือมั่น ( Integrity) มีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือไว้วางใจมี
พฤติกรรมที่มุ่งมั่นรักษาความดี มีจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอไม่เสื่อมคลายอันเกิดจากจิตใจที่ดีงามและ
สามารถรักษาค าม่ันสัญญา พันธะผูกพันด้วยการติดตามผลแบบไม่ลดละ 
   วันชัย  นพรัตน์ (2544) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติใน
การศึกษา 12 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างบารมี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์เป็นตัว
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้และร่วมกันท านายได้ร้อยละ 29.59  
   อ าภา  ปิยาภรณ์ (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้น ากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงดลใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ด้านการกระตุ้น
เชาว์ปัญญา ด้านการสร้างบารมี และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้  

ทิพวรรณ โอษคลัง (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู พบว่า พฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นเชาว์
ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก ความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ความศรัทธา ความจงรักภักดี และความทุ่มเทในการท างาน
อยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความผูกพันธ์ต่อสถานศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อพิจารณาค่า
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่าองค์ประกอบด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมีค่า
อิทธิพลรวมสูงสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.45 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.35 และมีอิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ 0.10 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น า ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์             
การสร้างบารมี การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล ความเป็นผู้น าทางวิชาการ การกระตุ้นทางปัญญา 
การสร้างแรงบันดาลใจ การให้รางวัลตามสถานการณ์ ซึ่งมีค่าอิทธิพลกับ 0.13 โดยมีเฉพาะอิทธิพล
ทางตรง องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น า ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 โดยเฉพาะอิทธิพลทางอ้อม 
และองค์ประกอบด้านภูมิหลัง ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.003 โดยเฉพาะมีอิทธิพลทางตรง เมื่อ
พิจารณาสมการโครงสร้างพบว่าองค์ประกอบรูปแบบสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 57.00 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรแฝงภายในอีก 2 ตัว คือ องค์ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมและองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของ
ผู้น าได้ร้อยละ 71.00 และ 26.00 ตามล าดับ 

กาญจนา  ชุมศรี (2553) ได้ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลมีอิทธิพล
โดยรวม และโดยตรงสูงสุดต่อกลุ่มปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการน าและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย การน าที่เข้มแข็ง ประเมินตนเอง การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความคิดและข้อมูล ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ส่วนภาวะผู้น าด้านกระตุ้นปัญญามีอิทธิพล
โดยรวม และโดยตรงสูงสุดต่อกลุ่มปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการพัฒนางาน ประกอบด้วย 
การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ พัฒนาหลักสูตร เป้าหมายชัดเจน 
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียน 

โสภิณ  ม่วงทอง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ ภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้น า ประกอบด้วย การสร้าง
บารมี การกระตุ้นการใช้ปัญญา การเป็นผู้น าทางวิชาการ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

นอกจากนี้ นิตย์  สัมมาพันธ์ (2548) ยังได้กล่าวถึงบทบาทของผู้น าซึ่งมี ความส าคัญ
ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญของผู้น า ได้แก่ การ
ชี้น าทิศทางองค์การ การจัดการ การมุ่งเน้นที่การวางแผนและก าหนดการโดยละเอียดเพ่ือการบรรลุ
ตามเป้าหมาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ แบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ การมุ่งเน้น ทรัพยากร
บุคคล การช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ การสร้างบรรยากาศ
เกื้อหนุนการท างานของพนักงาน การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารภายใน องค์การอย่าง             
มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างพนักงาน ตลอดถึงการสร้างและรักษา
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สภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความสุขความพึงพอใจ             
มีแรงจูงใจในการท างาน 
 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะหต์ัวบ่งชี้ภาวะผู้น า ได้ดังตารางที่ 2.10 
 
ตารางท่ี 2.10 ตัวบ่งชี้การวัดภาวะผู้น า 
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การสร้างบารมี            8 3 

การสร้างแรงบันดาลใจ            8 3 

การกระตุ้นปัญญา            10 1 

การสร้างวิสัยทัศน์            3 4 

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ            1 6 

การให้รางวัลตามสถานการณ์            2 5 

ความคาดหวังต่อผลงานสูง            1 6 

การค านึงถึงความเป็นเอก
บุคคล/ความสัมพันธ์รายบุคคล 

           9 2 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม            1 6 

แบบอย่างของพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

           1 6 

การกระตุ้นให้เกิดการยอมรับ            1 6 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์            1 6 

ความเป็นเลิศ            1 6 

เอ้ือเฟ้ืออ านาจ            1 6 

ซื่อสัตย์            1 6 

  
 จากตารางที ่2.10 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า ตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า  มี 4 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีความถี่ 4 อันดับ
แรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงเป็นโมเดลวัดภาวะผู้น า ดังภาพที่ 2.12 
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ภาพที่ 2.12  แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น า ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ

ทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น า ได้ดังนี้ 1) การกระตุ้นทางปัญญา 2) การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
3) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) และ 4) การสร้างบารมี 

    
   การกระตุ้นทางปัญญา 
   วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนกระตุ้นให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ครูเห็นวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหามีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น 
มองเห็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน 
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง วิธีการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนกระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนได้คิดวางแผนหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนางานและตนเอง ส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและรู้จักวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเองเพ่ือพัฒนา
ศัยกภาพตนเอง ให้เกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การรับรู้ของ
บุคลากรที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ที่สามารถกระตุ้นบุคลากรท าให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้พิจารณา ปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่  ๆ ให้มีกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ          
พัฒนางาน 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนยั่วยุให้ครูแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ กระตุ้นการสร้างระบบความคิดเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสนับสนุนให้คิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
   สรุปได้ว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหาวิธีการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กระตุ้นให้วิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ส่งเสริมให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ภาวะผู้น า 

การสร้างบารม ี

การกระตุ้นทางปัญญา 

การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
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   การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
   วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล หมายถึง การที่
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจในความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละคน ยอมรับ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล ให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้ครูพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง 
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล หมายถึง 
ผู้บริหารโรงเรียนสนใจให้ค าปรึกษาบุคลากรในโรงเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารแบบสอง
ทาง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตามความสนใจ มอบหมายงานตามความสามารถ 
ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้ก าลังใจ สนับสนุนให้บุคลากรใน
โรงเรียนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า การค านึงถึงความป็นเอกบุคคล หมายถึง 
การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะ และพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  การมอบหมายงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
ตอบสนองความสนใจและความต้องการ บุคลากรแต่ละคนอย่างจริงใจ การให้ค าแนะน าและส่งเสริม
ให้แต่ละคนมองเห็นคุณค่าของตนเองและ พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 
  สรุปได้ว่า การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนค านึง
ศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล มอบหมายงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนอง
ความสนใจและความต้องการของครแูต่ละคนอย่างจริงใจ  
   การสร้างแรงบันดาลใจ 
   วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้ค าพูดและการกระท าที่ปลุกปลอบใจ ให้ก าลังใจ กระตุ้นให้ครูเกิดความกระตือรือร้นอยาก
อุทิศตน และทุ่มเทความพยามยามในการปฏิบัติงาน ท าให้ครูเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจว่า
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการเสริมสร้างก าลังใจเมื่อครูเกิดความ
ท้อแท้หรือหมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า  การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง วิธีการ                   
ที่ผู้บริหารโรงเรียนโน้มน้าวและให้ก าลังใจให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภารกิจอยากทุ่มเทเพ่ือโรงเรียนด้วยการท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การรับรู้
ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะและ พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา ที่แสดงถึงการสร้างแรงจูงใจให้บคุลากร
เกิดความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง การโน้มน้าวจิตใจให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและ
ก าลังใจในการท างาน  และการส่งเสริมให้ตั้งเป้าหมายในชีวิต 
   บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้บริหาร
โรงเรียนจุดประกายความคิดที่ท าให้ครูคิดที่จะช่วยท างานให้ส าเร็จโดยใช้ความพยายามเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งท างานให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจท าได้โดยให้แรงหนุนทางอารมรณ์ ได้แก่ การสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ครู สร้างความเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าสร้างความคาดหวังว่าจะท าได้ 
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 สรุปได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดที่
ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เห็นความส าคัญของงาน โน้มน้าวจิตใจให้ครูเกิด
ทัศนคติเชิงบวกและให้ก าลังใจในการท างาน   
   การสร้างบารมี 
   วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนใช้
ลักษณะพิเศษของตนกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจ เกิดความต้องการที่จะท างานให้ส าเร็จ คณะครูให้การ
ยกย่อง ชมเชย เคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธา ไว้ใจในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี ซึ่งท าให้ผู้บริหารโรงเรียนโน้มน้าว ชักจูงให้ครูปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
   โสภิณ  ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนที่แสดงออกและสามารถท าให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจ รักใคร่ เลื่อมใส ไว้ใจ
ในความสามารถของผู้น า ความมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้บุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
    บุญเหลือ  ทาไธสง (2557) กล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออกและสามารถท าให้ครูเกิดความรู้สึก สนับสนุนรักใคร่ ไว้ใจใน
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย  

 สรุปได้ว่า การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออกท า
ให้ครูเกิดความรู้สึก เลื่อมใส ศรัทธา ในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ซึ่งท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
   วรรณดี  ชูกาล (2540) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้อ านวยการกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการมีความสัมพันธ์กับความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ภารดี  อนันต์นาวี (2545) วิเคราะห์เส้นทางปัจจัยภาวะผู้น าและบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคตะวันออกพบว่า ตัวแปรที่ส่งผล
สูงสุดและมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการบริหารการจัดการที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาค
ตะวันออก คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   วิโรจน์  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ (2545) ศึกษาวิจัยปัจจัยทางการบริหาร
กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
เขตการศึกษา 9 โดยศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผลวิจัย
พบว่า ปัจจัยการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยแรกสุด
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในปัจจัยทางการบริหารปัจจัยอื่น ๆ 
   กนกรดา  ผาสูงเนิน (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต เปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลในการจัดการศึกษา พบว่า ด้านความสามารถในการปรับตัวของ
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โรงเรียน ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และรายด้านทุกด้าน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ธนวิน  ทองแพง (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 57 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   นันทนา  บุรีจันทร์ (2549) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัว
ท านายประสิทธิผลของสถานศึกษามี 4 ปัจจัย คือ การให้อ านาจแก่ครู ความสามารถในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 46.00 
   สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ (2549) ศึกษาพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 97 ซึ่งมีค่าอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ 0.95 และ 0.81 ตามล าดับ 
   อ าภ า  ปิ ยารมย์  (2549) ศึกษาการเปรียบ เที ยบการศึกษาระหว่างผู้ น า                
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงความเป็นบุคคล                
ด้านการกระตุ้นปัญญา และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ 
   สิทธิพงษ์  ภูมิภักดีพรรณ (2550) ได้พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและภาวะ
ผู้น าเปลี่ยนสภาพของผู้บริหาร 
   ชลาลัย  นิมิบุตร (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถท านายวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนได้ 
   ขวัญชัย  จะเกรง (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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สมุทรสงคราม พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = .866) 
   Hoover  (1987) ศึกษาเกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแบบภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน พบว่า ผู้น าทางทหาร ผู้บริหารธุรกิจ และครูใหญ่โรงเรียนเอกชน ระดับ
มัธยมศึกษาในทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ล้วนมีพฤติกรรม การบริหารเป็นผู้น าแบบ
เปลี่ยนสภาพ ด้านสภาพมีเสน่ห์หา การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน คือ การให้รางวัลอย่างเหมาะสมและการบริหารแบบวางเฉย เช่นเดียวกัน 
    King (1989) ศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership) 
และ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ของผู้บริหารการศึกษา 208 คน ใน
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยใช้ เครื่องมือ Multifactor 
leadership questionnaire ของ Bass (1985) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ
สามารถท านายความพึงพอใจ และคามส าเร็จได้เหนือกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และพบว่า 
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพในผู้บริหารระดับอุดมศึกษามากกว่า ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย Di Benedetto (1988, pp.2037 – A) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบของผู้น ากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น า 
    Herzog (1990) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับตัวแปรบาง
ประการ ในโรงเรียนมัธยมที่ไม่ใช่ของรัฐและของรัฐ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ภาวะผู้น าของครูใหญ่ 
     Koh (1991) ทดสอบมาตรฐานหลายสมมติเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ 
จ านวน 90 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนสามารถท านายพฤติกรรมสมาชิกที่ดีต่อองค์การ (Organizational citizenship 
behavior) ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจ และผลของการปฏิบัติงานขององค์การ โดยรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Kendrick (1988) ศึกษาลักษณะภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเมืองให้มีประสิทธิผลวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่ ใช้ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนในระยะเริ่มแรก และต่อมาได้ใช้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพในการด าเนินงานจนสามารถ
ปรับปรุงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า ทั้งในและต่างประเทศพอสรุปได้ ภาวะผู้น า              
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน            
จึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมที่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กระตุ้นหรือโน้มน้าวให้บุคคล
อ่ืนหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตามแนวคิดของตนหรือแนวคิดร่วมกันอันน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

สมรรถนะองค์การ (Organization Performance) 
สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
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สมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ               
ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้านต่างๆ  
เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร เป็นต้น (เทื้อน ทองแก้ว , 2549) ซึ่งแนวคิดของสมรรถนะดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ 
ความรู้ และความสามารถ (McClelland, 1973) ที่สามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (personal competencies) สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) สมรรถนะหลัก 
(core competencies) สมรรถนะในงาน (functional competencies) และสมรรถนะขององค์การ 
(organization  competencies) ในกรณีสมรรถนะขององค์การนั้นเป็นความสามารถเฉพาะ หรือ
ศักยภาพเฉพาะขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในการด าเนินกิจการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ดังนั้น สมรรถนะขององค์การจึงเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
องค์การ (วรเดช จันทรศร, 2539; ธงชัย สันติวงษ์, 2539; เทื้อน ทองแก้ว, 2549;  Preedy, 1993; 
Steers et al., 1985) ทั้งนี้  เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นมูลเหตุของ
พฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะ วิธีการท างาน 
บุคลิกภาพ ความสนใจ หลักการ ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และภาวะผู้น าหรือวิธีการท างานของผู้น า 
(Public Service Commission of Canada, 2006) ซึ่งในการก าหนดหรือสร้างตัวแบบสมรรถนะ 
(Competency Model) สามารถก าหนดจากน าวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ค่านิยม 
(values) และยุทธศาสตร์ (strategic) ขององค์การมาเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะของ
องค์การ ดังที่ Actioninsight.com (2006) สรุปนิยมสมรรถนะขององค์การไว้ว่า เป็นกลุ่มพฤติกรรม
ด้านสมรรถนะที่ชัดเจนสอดคล้องกันเสมือนผ้าทอลายปักท่ีแสดงที่ถึงสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ 
ค่านิยม และความคาดหวังขององค์การ 
     ยูลริช และเลค (Ulric & Lake, 1990) ให้ความหมายของสมรรถนะขององค์การว่า
หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานที่จะก าหนดโครงสร้าง และกระบวนการภายในให้มีผลต่อ
สมาชิกขององค์การในการสร้างสมรรถนะเฉพาะขององค์การขึ้นมา และสมรรถนะดังกล่าวก็จะท าให้
หน่วยงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับความต้องการใน
เชิงยุทธศาสตร์ 
   ลาโด้ และคนอ่ืน ๆ  (Lado, et al., 1992) ให้ความหมายสมรรถนะ องค์การ 
หมายถึงความสามารถขององค์การในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรไปสู่ผลผลิต และความสามารถใน
การสร้างผลผลิตขององค์การ 
   บ๊อกเนอร์ และโธมัส (Bogner & Thomas, 1992) ให้ความหมายสมรรถนะของ
องค์การว่าหมายถึงความสามารถและทักษะเฉพาะที่ท าให้องค์การมีความสามารถในการบริหารหรือ
จัดการทรัพยากรของตนเองให้ขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  
ที่ได้ก าหนดไว้ 
   อมิท และชูเมคเกอร์ (Amit & Schoemaker, 1993) ให้นิยามของสมรรถนะของ
องค์การว่าหมายถึงความสามารถขององค์การในการจัดการทรัพยากรองค์การทั้งที่สัมผัส ได้ และไม่
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สามารถสัมผัสได้ ให้สามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของ
องค์การ 
   โคลิส (Collis, 1994) ให้ความหมายของสมรรถนะขององค์การว่า หมายถึง
คุณลักษณะขององค์การ 3 ลักษณะ คือ 1) ความสามารถขององค์การในการด าเนินกิจกรรมตาม
หน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน ได้เหนือคู่แข่ง 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
กิจกรรมขององค์การที่มีความเป็นพลวัตอยู่เสมอ และ 3) การปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่จะท าให้องค์การ
สามารถดึงเอาคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การออกมา หรือท าให้องค์การสามารถพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่แปลกใหม่ได้ก่อนคู่แข่ง 
   แกรนท์ (Grant, 1996) ให้ความหมายสมรรถนะขององค์การว่า หมายถึงความ 
สามารถขององค์การในการปฏิบัติหน้ าท ่ อันก่อให้ เกิดผลงานซึ่ งเก ่ยวข้องทั้ งโดยทางตรง  
และทางอ้อมต่อความสามารถขององค์การท ่จะสร้างสรรค์คุณค่าท ่ม ผลต่อการเปล ่ยนแปลงปัจจัยนำเข้า 
ให้เป็นผลผลิต 
   เปเรส และฟอลคอน (Saa-Perez & Garcia-Falcon, 2002) ให้ความสามารถ 
สมรรถนะขององค์การว่า หมายถึง ความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรเพ่ือผสมผสานและ
ประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการขององค์การ อันจะน าไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ 
   โอรีแกน และโกบาเดียน (O’Regan & Ghobadian, 2004) ให้ความหมาย 
สมรรถนะขององค์การว่า หมายถึงความสามารถขององค์การในการด าเนินการผสมผสานหน  ้าที่
ภารกิจ การใช้ทรัพยากรองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 
   มอร์แกน (Morgan, 2006) ให้ความหมายสมรรถนะขององค์การว่า หมายถึง
คุณลักษณะขององค์การที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาองค์การ 5 ลักษณะ คือ 1) เป็นเรื่องของ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากร เพื่อให้องค์การคงอยู่ เติบโต 2) เป็นความสามารถของหลาย ๆ ด้าน
รวมกัน 3 ) เป็นปรากฏการณ์ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันของคุณลักษณะหลายอย่าง เช่น เจตคติ 
ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ และทักษะ ทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 4) เป็นสภาพการของศักยภาพ และ 
5) เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์คุณค่าแก่สาธารณะ 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2538) กล่าวว่าสมรรถนะขององค์การคือปัจจัยทางการบริหาร
จัดการซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ผู้บริหาร บริหารจัดการเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย คน (man) เครื่องจักร (machine) เงินทุน (money) 
ส่วนวัสดุสิ่งของ (material) 

จากความหมายสมรรถนะขององค์การที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า สมรรถนะของ
องค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 
   สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิมขีดความสามารถใน            
การแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ             
ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้านต่างๆ 
เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการพัฒนาภาวะผู้น า
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ของผู้บริหาร เป็นต้น (เทื้อน ทองแก้ว , 2549) ซึ่งแนวคิดของสมรรถนะดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ 
ความรู้ และความสามารถ (McClelland, 1973) ที่สามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (personal competencies) สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) สมรรถนะหลัก 
(core competencies) สมรรถนะในงาน (functional competencies) และสมรรถนะขององค์การ 
(organization  competencies) ในกรณีสมรรถนะขององค์การนั้นเป็นความสามารถเฉพาะ หรือ
ศักยภาพเฉพาะขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในการด าเนินกิจการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น หรือบริษัท ที โอ เอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น ดังนั้น สมรรถนะขององค์การจึงเป็นปัจจัย
ทางการบริหารที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การ (วรเดช จันทรศร, 2539 ; ธงชัย                
สันติวงษ์, 2539; เทื้อน ทองแก้ว , 2549;  Preedy, 1993; Steers et al., 1985) ทั้งนี้  เนื่องจาก
สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นมูลเหตุของพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพล
มาจากความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะ วิธีการท างาน บุคลิกภาพ ความสนใจ หลักการ ค่านิยม 
ทัศนคติ ความเชื่อ และภาวะผู้น าหรือวิธีการท างานของผู้น า (Public Service Commission of 
Canada, 2006) ซึ่งในการก าหนดหรือสร้างตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) สามารถ
ก าหนดจากน าวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ค่านิยม (values) และยุทธศาสตร์ (strategic) 
ขององค์การมาเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะขององค์การ ดังที่ Actioninsight.com (2006) 
สรุปนิยามสมรรถนะขององค์การไว้ว่า เป็นกลุ่มพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ชัดเจนสอดคล้องกันเสมือน
ผ้าทอลายปักที่แสดงถึงสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ ค่านิยม และความคาดหวังขององค์การ 
   Owens (1976) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การว่า จุดมุ่งหมายขององค์การ   
ก็เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ ซึ่งในการที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จขององค์การนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยภาระงาน ต้องมีโครงสร้างในองค์การ มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง  ๆ มีบุคลากร                 
ที่เหมาะสมในการที่จะท าให้บรรลุถึงพันธกิจ ขององค์การได้ 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่าสมรรถนะขององค์การเป็นปัจจัยการบริหารจัดการ
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ อันเป็นมูลเหตุพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องให้ความสนใจ
งานด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประกอบด้วย
คน (man) ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จให้กับกิจการได้อย่าง
มาก เครื่องจักร (machine) เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดหามาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เงินทุน (money) นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนและจัดทรัพยากร
เพ่ีอเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปอย่างราบรื่น ส่วนวัสดุสิ่งของ (material) ถือว่า           
เป็นปัจจัยที่มีปริมาณและคุณค่าสูงไม่ต่างจากปัจจัยอ่ืนเพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้ต้องมีการ
จัดหามาใช้ด าเนินการผลิตหรือสร้างบริการตลอดเวลา ในขณะที่ Public Service Commission 
Canada (2006) สรุปว่าสมรรถนะขององค์การประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน (planning the 
work) 2) การจัดการทรัพยากร (organizing resources) 3) การเผชิญกับภาวะวิกฤติ (dealing with 
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cries) 4) การท างานให้ลุล่วง (getting the job done) 5) การวัดความก้าวหน้า (measuring 
progress) และ 6) ความเสี่ยงภายใต้การวางแผน (taking calculated risks) 
   ส าหรับในองค์การที่เป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ตัวชี้วัดสมรรถนะขององค์การ
สามารถวัดได้จากการที่โรงเรียนมีการจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์โดยรวมอย่างเป็นระบบและมีการ
ดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2539; Preedy, 1993) ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดของ 
Steers et al. (1985) ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การว่า เป็นการบริหารจัดการและ           
ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเขาได้จ าแนกปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการบริหารองค์การให้มีประสิทธิ์ผลเป็น             
4 องค์ประกอบ คือ  
   1) ลักษณะขององค์การ ได้แก่ โครงสร้างและเทคโนโลยี 
   2) ลักษณะสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงสถานะเศรษฐกิจและการตลาด 
   3) ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ได้แก่ ระดับงานที่ปฏิบัติและความผูกพัน
เกี่ยวข้องกับงาน 
   4) นโยบายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
   นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2539) ที่น าเสนอตัวแบบ
ด้านการจัดการ (management mode) ซึ่ งตัวแบบนี้ ให้ความสนใจที่สมรรถนะขององค์การ 
เนื่องจากมีความเชื่อว่าความส าเร็จในการน าโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่
รับผิดชอบนั้น ๆ ว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังได้มากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้จะต้องอาศัยสมรรถนะขององค์การด้านการจัดการในส่วนต่าง  ๆ คือ โครงสร้างที่
เหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ มีความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ ดังแสดงในภาพที่ 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.13  ตัวแบบด้านการจัดการ (management model) 
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 นอกจากนี้ กิตติ บุนนาค (2541) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการบริหารองค์การยุคใหม่
จะมีอิทธิพลต่อการแข่งขันว่าจะต้องมีองค์ประกอบเพื่อเพ่ิมสมรรถนะขององค์การ ดังนี้ 
  1) การลดขั้นตอนการท างาน 
   2) โครงสร้างการจัดองค์การที่มีความคล่องตัว 
   3) การกระจายอ านาจจะต้องเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   4) การสื่อสารที่ดีภายในองค์การ 
   5) การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
   6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม 
   7) ระบบข้อมูลภายในและภายนอกองค์การต้องมีคุณภาพและทันเวลา 
   Lado et al. (1992) ตัวแบบสมรรถนะขององค์การของ ลา โด้ และคนอ่ืน ๆ (Lado 
et al., 1992) ได้น าเสนอตัวแบบสมรรถนะเพ่ือความเปรียบเทียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งมีพ้ืนฐาน
มาจากทฤษฎีสภาพแวดล้อมก าหนด (environmental determinism) ซึ่งมีฐานแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคที่ให้ความส าคัญว่าสภาพแวดล้อมคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งตรงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และแนวคิดทฤษฎีฐาน
ทรัพยากรองค์การ ตัวแบบสมรรถนะขององค์การเพ่ือการแข่งขันที่ยั่งยืนของลาโด้ ประกอบด้วย           
5 มิติคือ 1) สมรรถนะด้านการจัดการ และการใช้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ 2) สมรรถนะด้าน
ทรัพยากร 3) สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง 4) สมรรถนะด้านผลผลิต และ 5) สภาพแวดล้อม โดย
ลาโด้กล่าวว่า หากสมรรถนะในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง ก็จะท าให้องค์การมีขีดความสามารถสูงใน
การปฏิบัติงานและการแข่งขัน  

Hilderbrand & Grindle (1994) ตัวแบบสมรรถนะขององค์การของฮิลเดอร์          
แบรนด์ และกรินเดิล (Hiderbrand & Grindle, 1994) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ด           
ได้เสนอตัวแบบสมรรถนะขององค์การของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศก าลังพัฒนา ตัวแบบสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐนี้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 มิติ
คือ 1) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน (The Action Environment) 2) บริบทเชิงสถาบันของ
หน่วยงานภาครัฐ (The Institutional of the Pubic Sector) เครือข่ายงาน (The Task Network) 
สมรรถนะด้านองค์การ (organization) และ 5) ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) ในด้านมิติ
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานนั้นได้แบ่งออกเป็นปัจจัย 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะท่ีเหลือทั้งสี่ 

Escrig-Tena & Boullusar (2005) ตัวแบบสมรรถนะขององค์การของ เอสคริก – 
ทินา และคนอ่ืน ๆ (Escring – Tena et al., 2005) ซึ่งได้ท าการศึกษาตัวแบบสมรรถนะขององค์การ
ที่มีการจัดการเชิงคุณภาพ (quality management) อีกท้ังวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง
ของมาตรวัดผลลัพธ์ เอสคริก-ทีนา ได้พัฒนาด้วยแบบขึ้นบนรากฐานของทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทฤษฎีฐานทรัพยากรองค์การ ทฤษฎีสมรรถนะเชิงพลวัต และบนแนวคิดของทฤษฎี
ของ ลาโด้ และคนอ่ืน ๆ  โดยตัวแบบดังกล่าวผู้วิจัยเรียกว่าตัวแบบสมรรถนะที่สมบูรณ์ (aggregate 
model of the wealth of competencies) โดยให้ความเห็นว่าสมรรถนะที่สมบูรณ์นั้น เกิดจาก
สมรรถนะขององค์การในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในแต่ละด้านก็จะเป็นสมรรถนะหนึ่ง ๆ แต่เมื่อ
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น ามารวมกันก็จะเกิดความสมบูรณ์ขององค์การ ตัวแบบสมรรถนะขององค์การของเอสคริก – ทีนา
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านการจัดการ (managerial competencies) 2) สมรรถนะ
ด้านทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (input-based  competencies) 3) สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง 
(transformation-based competencies) แ ล ะ  4 ) ส ม รรถ น ะด้ าน ผ ล ผ ลิ ต  (output-base 
competencies) ซึ่งสมรรถนะท้ัง 4 ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะขององค์การโดยรวม 

Hoy &  Miskel (2005) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจาก
เป็นการปรับกระบวนการท างาน วิธีการท างาน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 

สมคิด สร้อยน้ า (2547) กล่าวถึงระบบที่ดีในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ได้แก่            
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกและคล่องตัว การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ             
การติดต่อประสานงานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การมอบหมาย
งานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ดังนั้น การจัดโครงสร้าง               
ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างการบริหารเอ้ือให้มีความร่วมมือในสมาชิก มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน สะดวกและคล่องตัว มีการมอบหมายงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และมีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) การวางแผนเป็นการะบวนก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ             
ที่เริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย และแผน ที่จะให้บรรลุจุดหมาย โดยมีความสัมพันธ์กันในแง่
ของความสอดคล้อง และในแง่ของการส่งผลต่อความส าเร็จ ซึ่งในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจนั้น
ถือเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนระดับยุทธศาสตร์ ลักษณะของวิสัยทัศน์นั้นจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วม ถูก
ทิศทาง มีผลต่อการช้ าทิศทางของโรงเรียน และจะต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้  
ตระหนักและเข้าใจ  
     สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยทางการบริหารที่มี อิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ โดยมีตัวแปรต้น           
4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององค์การ ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมาย ความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร   
   พัฒนะ สีหานุ (2553) ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดพ้ืนที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ศึกษาตัวแปรต้น 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน องค์ประกอบของปัจจัยสมรรถนะของ
องค์การ ประกอบด้วย ระบบงาน ระบบการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า สมรรถนะขององค์การเป็นความสามารถเฉพาะ
ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้บุรรลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยสาเหตุที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
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ยุทธศาสตร์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 

จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะองค์การ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะขององค์การ ได้ดังตารางที่ 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 ตัวบ่งชี้การวัดสมรรถนะองค์การ 
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ความรู้ความสามารถของบุคลากร           4 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์           3 

การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม           2 

ลักษณะสภาพแวดล้อม           2 

ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การ 

          1 

นโยบายและการปฏิบัติ           1 

การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้           6 

การเผชิญกับสภาวะวิกฤต           1 

การท างานให้ลุล่วง           1 

การวัดความก้าวหน้า           1 

การลดขั้นตอนการท างาน           0 

การกระจายอ านาจ           0 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหาร 

         

 

2 

ระบบงาน           0 

การสื่อสารในการบริหาร           0 

สมรรถนะด้านผลผลิต           2 

บริบทเชิงสถาบันของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

       

   

1 

เครือข่ายงาน           1 
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ตารางท่ี 2.11 (ต่อ) 
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ดับ
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ความรู้ความสามารถของบุคลากร         5 4 9 1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์         3 3 6 2 

การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม         4 2 6 2 

ลักษณะสภาพแวดล้อม         1 2 3 4 

ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การ 

        2 1 3 4 

นโยบายและการปฏิบัติ         0 1 1 5 

การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้         3 6 9 1 

การเผชิญกับสภาวะวิกฤต         0 1 1 5 

การท างานให้ลุล่วง         0 1 1 5 

การวัดความก้าวหน้า         0 1 1 5 

การลดขั้นตอนการท างาน         1 0 1 5 

การกระจายอ านาจ         1 0 1 5 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหาร 

        3 2 5 3 

ระบบงาน         1 0 1 5 

การสื่อสารในการบริหาร         1 0 1 5 

สมรรถนะด้านผลผลิต         0 2 1 5 

บริบทเชิงสถาบันของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

        0 1 1 5 

เครือข่ายงาน         0 1 1 5 

 
 จากตารางที ่2.11 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้วัดสมรรถนะองค์การ ตามแนวคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า  มี 5 ตัวบ่งชี้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีความถ่ี 4 
อันดับแรก และมีความถี่ 5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงเป็นโมเดลการวัด ได้ดังภาพที่ 2.14 
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ภาพที่ 2.14 แสดงโมเดลการวัดสมรรถนะองค์การ ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี 

งานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็น            
ตัวบ่งชี้ส าหรับสมรรถนะขององค์การ ได้ดังนี้ 1) ความรู้ความสามารถของบุคลากร                
2) การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ 3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 4) การจัด
โครงสร้างที่เหมาะสม 4) และ 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน               
การบริหาร 

    
   ความรู้ความสามารถของบุคลากร  
    สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2551)  กล่าวว่า ความรู้ความสามารถของบุคลากรมีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะขององค์การ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ทักษะของครู ภาระงาน ประสบการณ์ 
และการพัฒนาวิชาชีพ  
       ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า ความรู้ความสามารถของบุคลากร หมายถึง          
ครู ผู้บริหาร มีทักษะความรู้ทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน           
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการเป็นผู้น าทางวิชาการ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  สรุปได้ว่า ความรู้ความสามารถของบุคลากร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครู          
ได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถ มีทักษะความรู้ทางวิชาการ ได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
 
 
 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 

การจัดทรัพยากรการเรียนรู ้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสื่อสารในการบริหาร 

สมรรถนะ
องค์การ 
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   การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ 
   สัมฤทธิ์  การเพ็ง (2551) กล่าวว่า การจัดทรัพยากรการเรียนรู้นั้นเป็นการ
ด าเนินการของโรงเรียนในการแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้าน
การจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญหาท้องถิ่น และชุมชนบริจาคทรัพย์สินและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
   ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง การจัดหา 
ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และการระดมทรัพยากรร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
   สรุปได้ว่า การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง การจัดหา ส่งเสริมหรือสนับสนุน           
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ และการระดมทรัพยากรร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง  
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
   สัมฤทธิ์ การเพ็ง (2551) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป็นเป้าหมาย
และวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์การที่จะท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกัน มี
ความเป็นไปได้ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จอย่างต่อเนื่องวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
   ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ หมายถึง 
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ เริ่มจากวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดหมาย และแผนที่จะให้บรรลุจุดหมาย โดยมี
ความสัมพันธ์กันในแง่ของความสอดคล้องและในแง่ของการส่งผลต่อความส าเร็จ การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการปฏิบัติ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และการน าผล
มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การที่จะบรรลุเป้าหมาย 
   สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ หมายถึง การก าหนดองค์ประกอบ
ต่างๆที่ส าคัญเริ่มจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และมีแผนที่จะท าให้บรรลุจุดหมาย การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ มีการติดตามความก้ าวหน้า การประเมินผล
ส าเร็จ และการน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 
   สัมฤทธิ์  การเพ็ง (2551)  กล่าวว่า การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม เป็นเรื่องของการ
จัดโครงสร้างการบริหารเอ้ือให้มีความร่วมมือในหมู่สมาชิก มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน สะดวก
และคล่องตัว มีการมอบหมายงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และมีกฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
   ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม หมายถึง การวาง
ระบบที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมคนเพ่ือที่จะให้สามารถท างานต่าง ๆ ให้ส าเร็จมีการแบ่ง
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่ของ
งาน มีการร่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจ มีวัตถุอุปกรณ์เพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
   สรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม หมายถึง การวางกฎ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดเตรียมคนเพ่ือให้สามารถท างานต่างๆให้ส าเร็จ มีการแบ่ง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่ 
ของงาน มีการร่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจ 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 
   สัมฤทธิ์  การเพ็ง (2551) กล่วว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย การมีแผนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร               
การมีผู้รับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และจะต้องมีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
   พัฒนะ  สีหานู (2553) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหาร หมายถึง การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน        
อันได้แก่ การจัดเก็บ ประมวลผล ตลอดจนแสดงผลสารสนเทศในรูปของข่าวมูลข่าวสารของโรงเรียน
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
   ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหาร หมายถึง การวางแผนน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในโรงเรียน ได้แก่ 
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้วยการสื่อสาร โดยคอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
สารสนเทศตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้วมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูล 
   สรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร หมายถึง            
การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และท าหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การน าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งการ
เผยแพร่และน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะองค์การ  
   Owens (1976) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโครงสร้างในองค์การว่า จุดมุ่งหมายขอองค์การ
ก็เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ ซึ่งในการที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จขององค์การนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยภาระงาน ต้องมีโครงสร้าง ในองค์การ มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ มีบุคลากรที่
เหมาะสมในการที่จะท าให้บรรลุถึงพันธกิจ (mission) ขององค์การได ้
   จากผลการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ องค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development - 
OECD) ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า สาเหตุ
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หนึ่งเกิดจากการมี วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน (a clear school mission) Ornstien &  Levine 
(2000 อ้างถึงใน Lunenburg & Ornstine, 2000) 
   ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ (2540) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การที่
ส าคัญประการหนึ่ง คือ สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงานเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อบุคคล ต่อสังคมซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ 
(knowledge-based society) มีการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
   สมคิด สร้อยน้ า (2547) ทีได้สังเคราะห์แนวคิดส าคัญในการอธิบายลักษณะปัจจัย
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสาเหตุหรือส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่ง              
การเรียนรู้ประกอบด้วยคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์            
พันธกิจและยุทธศาสตร์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการปฏิบัติ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และการน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
   สมคิด สร้อยน้ า (2547) กล่าวถึงระบบที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ได้แก่           
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกและคล่องตัว การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ          
การติดต่อประสานงานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การธ ารงรักษา พัฒน า
บุคลากร และการจัดระบบพิจารณาความดีความชอบให้เหมาะสม  
   สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ (2547) ได้สรุปมโนทัศน์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู้ว่าเป็นโรงเรียนมีทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  ซึ่งปัจจัยจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผล การน า
นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ และส่งผลโดยอ้อมผ่านไปยังการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการพัฒนาเป็นองค์การวิชาชีพ  
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ที่สรุปว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นมิได้เป็นโรงเรียนที่
เกิดขึ้นในลักษณะที่จะท าอย่างไรก็ได้แต่โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น
ต้องมีการแสวงหางบประมาณ และความร่วมมือ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งเพ่ือการบริหาร
และเพ่ือการเรียนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ มีการจัดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะองค์การทั้งในและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า 
สมรรถนะขององค์การ เป็นความสามารถขององค์การในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การ 
 
2.2  แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

2.2.1  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบพหุระดับ 
   จากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ประการ ได้แก่ โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) และการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) 
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ตลอดถึงโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model) รายละเอียด
ปรากฏ ดังต่อไปนี้ 
    โม เดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) และการวิ เคราะห์            
พหุระดับ (Multilevel Analysis) การน าเสนอเนื้อหา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) และการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) ดังนี้ 

1) โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
    การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมหรือที่ผ่านมา (Classical Causal  Model)  
มีลักษณะเป็นการศึกษาโมเดลที่ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด ซึ่งไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัด ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวขัดต่อกับสภาพความเป็นจริง ขณะที่ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดล
สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation model) ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นใหม่นี้ เป็นการผ่อน
คลายข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว เนื่องจากโมเดลสมการเชิงโครงสร้างสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์
ของเทอมความคลาดเคลื่อนได้ ท าให้การศึกษาโมเดลตรงกับสภาพความเป็นจริงมากกว่า โดย
สามารถสรุปข้อดีของโมเดลสมการโครงสร้าง ได้เป็น 4 ประการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2538ก) ได้แก่          
(1) ความสามารถในการประมาณค่าพารามิเตอร์เทอมความคลาดเคลื่อน (Error of Measurement) 
เนื่องจากการวัดต้องแปรแฝงในการวิจัยทางการศึกษานั้นมีคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ (2) การผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมโดยยอมให้ความแปรปรวนร่วมระหว่างเทอม
คลาดเคลื่อนมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ได้ คือ ให้เทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งท าให้            
ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากขึ้น (3) การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างสามารถวิเคราะห์
โมเดลที่มีตัวแปรแฝงได้ด้วย และ (4) การค านวณค่าดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
ในโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมต้องค านวณด้วยมือและการปรับโมเดลซึ่งมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน 
ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะสร้างโมเดลได้ส าเร็จ แต่ในโมเดลสมการเชิงโครงสร้างสามารถค านวณค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องพร้อมกับผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตลอดจนการปรับโมเดล ยังสามารถท าได้
ง่ายกว่าโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมอีกด้วย 
    โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) มีชื่อเรียกหลาย
อย่าง เช่น โมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม (Covariance Structure Analysis) หรือโมเดล
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (LISREL Model) เป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงด้วยกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเป็นผลจากการ
สังเคราะห์วิธีการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ (Factor Analysis) 
การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอย 
(Bollen, 1989 อ้างใน นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542ข) 
    โมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบด้วยโมเดลย่อย จ านวน 2 โมเดล ได้แก่ โมเดลการ
วัดและโมเดลโครงสร้าง โดยที่  โมเดลการวัด (Measurement Model) เป็น โมเดลที่ แสดง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด 
แบ่งออกเป็นสองโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัดตัวแปรภายนอก และโมเดลการวัดตัวแปรภายใน โดย
ตัวแปร ภายนอก (Exogenous Variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนในโมเดล
ส่วนตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) หมายถึง ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรใดตัวแปร
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หนึ่งในโมเดล ขณะที่  โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) เป็นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงระหว่างตัวแปรแฝงด้วยกัน 
    หลักการที่ส าคัญของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ได้แก่ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรรวนร่วม ที่ได้จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์กับเมทริกซ์ที่ได้จากการประมาณค่าตามโมเดลสมการโครงสร้างที่เป็นสมมุติฐานการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าโมเดลสมการโครงสร้างดังกล่าวกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันมากน้อย
เพียงใด (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ข) ด้วยประประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลโดยท าการวิเคราะห์ใน
ลักษณะภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์อิทธิพล (Path 
Analysis) ไปพร้อม ๆ กัน และมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ รวม 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล 
(Specification of the Model) (3 ) การป ระมาณ ค่ าพ ารามิ เตอร์ จ าก โม เดล  (Parameter 
Estimation from the Model) (4) การทดสอบความกลมกลืนหรือความสอดคล้อง (Goodness of 
Fit Test) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model Validation) โดยใช้การเปรียบเทียบเมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรรวนร่วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์และจากโมเดลสมการโครงสร้าง            
(5) การปรับโมเดล (Model Adjustment) และ (6) การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
การด าเนินการทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว ต้องกระท าโดยต่อเนื่องในระหว่างการตรวจสอบ ความ
สอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลสมการโครงสร้าง หากพบความไม่สอดคล้องระหว่าง
สองส่วนนี้ ต้องพิจารณาปรับโมเดลและด าเนินการวิเคราะห์ใหม่ จนกว่าจะพบว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างข้องมูลเชิงประจักษ์และโมเดลดังกล่าว จึงจะสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งเป็นการด าเนินการในข้ันตอนสุดท้ายได้ 
    จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างว่าเป็นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลโดยวิเคราะห์ในภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ (Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) ไปพร้อมกันนั้น โดยทั่วไปโมเดลการวัดจะเป็นการวิเคราะห์ตัว
บ่งชี้นั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรว่ามี
โครงสร้างตามนิยามเชิงทฤษฎีหรือไม่ สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงอย่างไร โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ
ของการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้  2 ประการ ได้แก่ (1) การส ารวจและระบุตัวบ่งชี้ที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้จะได้ตัวแปรน้อยลง และได้ตัวบ่งชี้ร่วม การ
วิเคราะห์ในลักษณะนี้โดยทั่วไปเป็นการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) ซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ที่การท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงตามสภาพความจริง เนื่องจากการไปก าหนดให้
ทุกตัวแปรในโมเดลเป็นผลมาจากตัวบ่งชี้ร่วมทุกตัวและส่วนที่เป็นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่
ศึกษาไม่สัมพันธ์กัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ก) และ (2) การตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่มีทฤษฎี
รองรับ ซึ่งเรียกกันว่า การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซึ่งจะ
ช่วยลดข้อด้อยของการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงส ารวจ 
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2) การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)  
    การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พหุระดับ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระดับ ความส าคัญของการวิเคราะห์พหุระดับ และ
วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ ดังนี้ 
     ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์พหุระดับ 
     การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท านายหลายระดับที่มีต่อตัวแปร ซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็นระดับ
ลดหลั่น (Hierarchical) อย่างน้อย 2 ระดับ โดยตัวแปรท านายและตัวแปรตามที่อยู่ระดับล่างต่างมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรท านายที่อยู่ระดับบน (ศิริชัย กาญจน
วาสี, 2550) ตัวอย่างของข้อมูลที่มีระดับบุคคลสาขาวิชา และคณะวิชา โดนที่ตัวบุคคลเป็นหน่วยของ
สาขาวิชาเป็นหน่วยย่อยของคณะวิชา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ก) 
     การวิเคราะห์พหุระดับมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการอธิบายและท านายความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้น ที่มีต่อตัวแปรตามที่อยู่ระดับเดียวกัน และตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีอยู่ต่างระดับกัน 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548 : 65) นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณค่าส่วนประกอบความ
แปรปรวนของแต่ละตัวแปร ตลอดจนวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรในแต่ละระดับว่ามี           
ความแตกต่างกันอย่างไร (Bryk and  Raudenbush, 1992 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2538ก) 
รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความเปลี่ยนแปลง (change) หรือ
พัฒนาการเจริญเติบโต (growth) ของสิ่งมี่ศึกษาได้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ได้ ซึ่งเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ เนื่องด้วยพฤติกรรมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนและมีหลายระดับ
นั่ น เอง (Klein et al.,1999 cited in Cheung et al., 2005) กล่ าวว่ า พฤติ กรรมมนุษย์ เป็ น
การศึกษาเบื้องต้นทั้งในระดับเล็ก – ใหญ่ และข้อมูลเหล่านั้นเต็มไปด้วยหลายระดับที่สอดแทรก 
(Nested) กันอยู่ 
     ความส าคัญของการวิเคราะห์พหุระดับ 
     การวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลหลายระดับซึ่งที่
ผ่านมาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยม ได้กระท าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงระดับเดียวจึงให้
ผลสรุปการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ไม่สอดคล้องต่อโครงสร้างและธรรมชาติของ
ข้อมูล การเลือกใช้เทคนิควิธีทางสถิติที่เหมาะสมผู้วิจัยต้องตระหนักและค านึงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างโครงสร้างและธรรมชาติของข้อมูลที่ท าการศึกษา 
     จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยมในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมักจะมีโครงสร้างข้อมูลหลายระดับ แต่กลับใช้การวิเคราะห์แบบระดับเดียว 
ส่งผลให้การสรุปผลการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่สอดคล้องต่อโครงสร้างและ
ธรรมชาติของข้อมูลดังกล่าว ปัญหาทางเทคนิคนี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์พหุ
ระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่งความส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
     1) การวิเคราะห์พหุระดับสามารถแก้ปัญหาความล าเอียง (Aggregation Bias)             
ของการสรุปข้ามระดับ เนื่องจากตัวแปรแต่ละตัวเมื่ออยู่ต่างระดับกันมักมีความหมายต่างกัน และ
ย่อมส่งผลตัวแปรตามในลักษณะที่ต่างกัน 



 194 

     2) การวิเคราะห์พหุระดับแก้ปัญหาความผิดพลาดในการค านวณความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Misestimated Standard Error) ความผิดพลาดในการค านวณค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเกิดขึ้นกับข้อมูลพหุระดับ ที่ไม่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายในกลุ่มหรือหน่วยการ
วิเคราะห์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างยกกลุ่มจะท าให้ได้กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ภายในแต่ละ
กลุ่มจึงมีลักษณะเฉพาะ และมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน การวิเคราะห์พหุระดับแก้ปัญหานี้โดยใช้
โมเดลทางสถิติที่มีอิทธิพลสุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้มีความผันแปรที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้ 
ความผันแปรของอิทธิพลสุ่มระหว่างกลุ่มจะช่วยในการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ปรับ
ค่าส าหรับความสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation) ของระดับข้อมูลแล้ว 
     3) การวิ เคราะห์พหุ ระดับแก้ปัญหาความผันแปรของสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(Heterogeneity of Regression) ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับตัวแปรตามมี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ท าการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันแปรดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัย
ให้ความสนใจติดตามศึกษา การวิเคราะห์พหุระดับจะช่วยการวิเคราะห์ประสิทธิ์การถดถอยภายใน 
แต่ละกลุ่ม จะถูกน าไปใช้เป็นตัวแปรตามในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือศึกษาตัวแปรท านายระดับกลุ่มที่ส่งผล
ต่อความผันแปรดังกล่าว 
     ในปัจจุบันนอกจากการวิเคราะห์พหุระดับจะสามารถวิเคราะห์โมเดลที่มีตัวแปรตาม
ตัวเดียว แล้วยังได้รับการพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์โมเดลที่มีตัวแปรหลายตัวได้ในหลายลักษณะ เช่น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการชนิดตัวแปรแฝง การวิเคราะห์
ถดถอยพหุระดับชนิดตัวแปรพหุระดับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ซึ่งเทคนิคการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับนี้ ผู้วิจัยสนใจเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
และจะกล่าวถึงรายละเอียดเทคนิควิธีนี้ 
   โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling) 
  เนื่องจากเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ (Multi – Level Modeling: MLM) มีผลที่ส าคัญต่อ
การวัดรูปแบบลดหลั่นในหลายสาขา เช่น การวิจัยการทางการศึกษา อาชญาวิทยา จิตวิทยาองค์การ
เศรษฐศาสตร์และการบ าบัดครอบครัว (Randelbush & Bryk, 2002; Hox, 1995; Raudenbush, 
1995) การวิเคราะห์พหุระดับมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลายระดับได้และสามารถแก้ไข
ปัญหาเชิงเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยมแบบเดิมแต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2554) สวนการวิเคราะห์
รูปแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) มีข้อจ ากัดที่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อ
โครงสร้างธรรมชาติของข้อมูลที่เป็นระดับลดหลั่น (นางลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) นักวิจัยที่เป็นนักสถิติ
ได้พัฒนาสถิติวิเคราะห์ SEM และ MLM ไปคนละทาง ท าให้ได้ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นจุดเด่น
ของ SEM และ MLM แตกต่างกันในขณะที่ SEM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับตัว
แปรแฝง (Latent Variables) ที่มีการแยกเทอมความคลาดเคลื่อนในการวัดออกจากคะแนนจริงท า
ให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากขึ้น ตอบค าถามวิจัยเรื่องรูปแบบอิทธิพลได้ทั้งอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม โดยการวิเคราะห์ อิทธิพลส่งผ่าน (Mediation Analysis) และตอบค าถามเรื่องการ
เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุว่ามีความไม่แปรเปลี่ยน ( Invariance) ระหว่างกลุ่ม
ประชาหรือมีความคงที่ (Seasonality) ระหว่างช่วงเวลาได้ ส่วน MLM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตอบ
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ค าถามวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีการวัดต่างระดับและการวิเคราะห์รูปแบบ             
ที่มีอิทธิพลหรือสัมประสิทธิ์แบบสุ่มโดยการวิเคราะห์อิทธิพลก ากับ (Moderation Analysis) ได้
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมานักวิจัยที่เป็นนักสถิติหลายคนได้พิจารณาบูรณาการสถิติวิเคราะห์ SEM และ 
MLM เข้าด้วยกันท าให้ได้สถิติวิเคราะห์ที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นการบูรณาการ SEM และ MLM ท ากัน
ไป 2 แนว แนวทางแรกเป็นการขยายขอบเขตของ SEM ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับได้ 
นักวิจัยที่ท างานตามแนวคิดนี้ได้แก่ Muthin and Multhin (2004) ผู้ พัฒนาโปรแกรม Mplus, 
Joreskog and Sorbom (1989) Jareskog and Sorbom (1999) ผู้พัฒนาโปรแกรม LISREL ผล
การพัฒ นาของ Muthin and Muthin (2004) เป็ นที่ รู้ จั กกัน ในชื่ อ  “Multilevel SEM” หรือ 
“Multilevel Cansal Analysis” โดย Muthin and Muthin (2004) ได้พัฒนาสถิติวิเคราะห์ SEM 
ส าหรับข้อมูลพหุระดับในปี ค.ศ. 1990 ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับในปี ค.ศ. 1991 
และได้เสนอความการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SEM แบบมีตัวแปรแฝงที่สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1994 
  ในปัจจุบันแนวคิดตามวิธีของ Muthin and Muthin (2004) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดย
ใช้โปรแกรม Mplus ของ Muthin and Muthin (2004) โปรแกรม LISREL ของ Jorekog and 
Sarbom และโปรแกรม STREAM ของ Gustafsson & Stahl (Hos, 2002) แนวทางที่สองเป็นการ
ขยายของขอบเขต MLM ให้สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีตัวแปรส่งผ่าน (Mediated 
Muthtiple Regression: MLMR) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้นักวิจัยที่
ท างานตามแนวคิดนี้ ได้แก่ Goldstein ผู้พัฒนาโปรแกรม ML wiN และ Bryk & Raudenbush 
(2002) Randenbush, Bryk & Congdon (2004) ผู้ พัฒนาโปรแกรม HLM ใช้ วิ เคราะห์  MLM              
(นงลักษณะ วิรัชชัย, 2552)  
  จะเห็นได้ว่าเทคนิคการวิเคราะห์ MLM ไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบรูปแบบสมการโครงสร้าง (Strctural Equation Model: SEM) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝงด้วยกัน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรแฝงกับตัวแปรสั งเกตได้  (Diamantopulos & Siguaw, 2000)           
ซึ่งนักวิจัยก็ยอมรับข้อจ ากัดของ MLM ซึ่งมีข้อจ ากัดตรงที่ไม่ได้ความสนใจต่อโครงสร้างตามธรรมชาติ
ของข้อมูลที่เป็นระดับลดหลั่นจึงได้บูรณาการแนวคิดของ MLM กับ SEM (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ก) 
ไปเป็นเทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างพหุระดับ (Muthinlevel SEM) หรือบางที
เรียกว่ารูปแบบโครงสร้างความแปรปรวนร่วมพหุระดับ (Mutileyel Coveariaance Structure 
Model) จึงเป็นการบูรณาการแนวคิดของรูปแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ที่มีจุดเด่นในด้านการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและการใช้ตัวแปรแฝงกับรูปแบบเชิงเส้นระดับลดหลั่น (HLM)             
ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ก) ไปเป็นเทคนิคการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับ (Multilevel SEM) โดยลักษณะของค าที่ใช้อธิบายหน่วยการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) และหน่วยตัวอย่างกรณีลักษณะข้อมูลมีสองระดับเป็นดังนี้ (Snijder & Basker, 
1999)  
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ตารางที่  2.12  ตัวอย่างลักษณะของค าที่ ใช้อธิบายหน่วยการวิเคราะห์  (Unit of Analysis)                 
หน่วยตัวอย่างลักษณะของมูลสองระดับ 

 
ระดับกลุ่ม (Within Level) ระหว่างกลุ่ม (Between Level) 

หน่วยการวิเคราะห์  (Unit of Analysis)  
ระดับจุลภาค (Micro Level Units) ระดับมหภาค (Macro Level Units) 
ระดับหนึ่ง (Level – 1 Units)  ระดับสอง (Level – 2 Units) 
ระดับบุคคล (Individual Level)   ระดับส่วนงาน / องค์การ (Department/ 

Organization) 
ภายในหน่วย (Within Unit) ระหว่างหน่วย Between Units) 
หน่วยตัวอย่าง  
ครู (Teacher) โรงเรียน (Schools) 
นักเรียน (Pupils) ห้องเรียน (Classrooms) 
ครอบครัว (Families) ละแวกที่อยู่ (Neighborhoods) 
ลูกจ้าง (Employees) บริษัท (Firms) 
คณาจารย์ (Faculty Members) คณะวิชา (Faculties) 
 
  มูเท่น (Muthen, 1989, 1994) ได้พัฒนาการวิเคราะห์พหุระดับในรูปแบบสมการโครงสร้าง
ความแปรปรวนร่วม  เรียกว่า รูปแบบสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Covariance 
Structure Model) หรือ รูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับ (Multilevel Causal Model) ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการแนวคิดของรูปแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ที่มีจุดเด่นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและการใช้ตัวแปรแฝงกับรูปแบบพหุระดับ MLM ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ข)   
   ตามที่ได้กล่าวถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลหลาย
ระดับ และได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พหุระดับว่าเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท านายหลาย
ระดับที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็นระดับลดหลั่น (hierarchical) โดยตัวแปร
ท านายและตัวแปรตามที่อยู่ระดับล่างต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจาก
ตัวแปรท านายที่อยู่ระดับบนนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยทั่วไปจะกระท าใน 3 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ (Raudenbush and Bryk, 2002 cited in Cheung et al., 2005; นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2542) 
    (1) การแยกวิเคราะห์ (Disaggregation Model) เป็นการวิเคราะห์ระดับเดียวโดยการ
แยกข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในระดับบุคคล โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึ่งวิธีการนี้
เป็นการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้น ท าให้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าจะมีค่าต่ ากว่า
ค่าจริง และสถิติทดสอบจะเกิด Type I Error สูง นอกจากนี้การวิเคราะห์แยกโมเดลจะไม่ถูกต้อง 
    (2) การรวมข้อมูล (Aggregation Model) เป็นการรวมข้อมูลจากระดับบุคคลเป็น
ระดับกลุ่ม โดยการรวมคะแนนแต่ละบุคคลเป็นคะแนนระดับกลุ่ม เมื่อน าวิธีการวิเคราะห์ ถดถอยมา
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วิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับจะท าให้ตัวแปรที่ในระดับมหาภาค (Macro Level) มีความแปรปรวน
น้อยลงและให้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยต่ ากว่าที่เป็นจริง นอกจากนี้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
2 ตัว เมื่อวัดในระดับจุลภาคอาจจะไม่เหมือนกับสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวนั้น  เมื่อวัดในระดับ   
มหาภาค 
    (3) โมเดลพหุระดับ (Multilevel Model) เป็นการรวมกันของข้อมูลในระดับบุคคล
และข้อมูลระดับกลุ่มและเป็นการแยกผลกระทบในระดับบุคคล ซึ่งวิธีการนี้กับการวิเคราะห์พหุระดับ
เข้าด้วยกัน 
    โม เดลสมการโครงสร้างพหุ ระดับ  (Multilevel Structural Equation Model: 
Multilevel SEM) 
    การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel SEM) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความหมายและที่มาของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ การวิเคราะห์ 
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ และการตรวจสอบความตรงของโมเดล ดังนี้ 
    ความหมาย และท่ีมาของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
    จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) นั้น ข้อจ ากัดที่
ส าคัญของการวิเคราะห์ดังกล่าว คือ การละเลยต่อโครงสร้างตามธรรมชาติของข้อมูลที่เป็นระดับ
ลดหลั่น (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542ก) โดยแนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับมีจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
จากงานวิจัยของ Coleman (1966 cited in Everson and Millsap, 2004; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2538ข) ที่ได้ท าการส ารวจอิทธิพลของโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของโรงเรียนที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าต่ ามาก ซึ่งให้ผลการวิจัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และจากการวิจัยครั้งนี้
น าไปสู่การวิจัยซ้ าโดยใช้ข้อมูลเดิม ท าให้เห็นจุดอ่อนของสถิติวิเคราะห์แบบดั้งเดิมเนื่องจากการ
วิเคราะห์ถดถอยเมื่อน ามาวิเคราะห์กับข้อมูลหลายระดับตัวแปรในระดับสูงกว่า (ในที่นี้คือ ตัวแปร
คุณลักษณะของโรงเรียน) จะมีความแปรปรวนน้อยลงและให้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยต่ ากว่าความ
เป็นจริง นอกจากนี้ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร เมื่อวัดในระดับ นักเรียน อาจจะไม่
เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวนั้นเมื่อวัดในระดับโรงเรียน ท าให้มีการพัฒนาสถิติ
วิเคราะห์ส าหรับข้อมูลพหุระดับขึ้นมา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2535) 
     แนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญ
และมีผลกระทบต่อศาสตร์หลายสาขา แม้การวิเคราะห์พหุระดับซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถท าการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีหลายระดับ และสามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยมหรือ
แบบดั้งเดิม แต่การวิเคราะห์พหุระดับก็ยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์ในสองลักษณะ พบว่า การวิเคราะห์ 
SEM มีข้อจ ากัดส าคัญตรงที่การละเลยหรือไม่ได้ให้ความสนใจต่อโครงสร้างตามธรรมชาติของข้อมูลที่
เป็นระดับลดหลั่น ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ HLM ก็ไม่สามารถวิเคราะห์โมเดลการวิจัยที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรด้วยกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว
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แปรสังเกตได้ ซึ่งนักวิจัยก็ยอมรับข้อจ ากัดของ HLM ซึ่งระยะต่อมา ได้มีการบูรณาการแนวคิดของ 
SEM กับ HLM เข้าด้วยกัน พัฒนาเป็นเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
(Multilevel SEM) (Harnqvist, 1978; Muthen, 1994; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ข) 
     โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel SEM) หรือโมเดลโครงสร้างความ
แปรปรวนร่วมพหุระดับ  (Multilevel Covariance Structure Model) หรือโมเดลเชิงสาเหตุ            
พหุระดับ (Multilevel Casual Model) เป็นการบูรณาการแนวคิดของโมเดลสมการโครงสร้าง 
(SEM) ที่มีจุดในด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและการใช้ตัวแปรแฝง กับโมเดลเชิง
เส้นระดับลดหลั่น (HLM) ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542ข) 
     การวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างพหุระดับ ใช้วิธีการประมาณค่าสารสนเทศสูงสุด
เต็มรูป (Full Information Maximum Likelihood, FIML) เนื่องจากให้ค่าที่ดีที่สุด ตัวประมาณค่ามี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวประมาณค่าอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการ 
FIML จะต้องน าไปใช้ในการทางปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อใช้กับข้อมูลที่ไม่สมดุลกัน เช่น ขนาดไม่เท่ากัน
การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวในโมเดล SEM แบบดั้งเดิมจะใช้ระยะเวลาในการค านวณค่อนข้าง
ยาวนาน ดังนั้น Muthen  จึงได้อเสนอวิธีการประมาณค่าที่ง่าย ซึ่งเรียกว่า MUML (Muthen’s 
Macximum Likelihood Based Estimator) ซึ่งการประมาณค่าแบบ MUML เป็นวิธีการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ MSEM เพราะสามารถไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงและ
ให้ประสิทธิภาพในการประมาณค่าเท่ากับ FIML 
     ทั้งนี้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม (Cluster) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในกรณี 
MLSEM ควรมีจ านวนตั้งแต่ 20 กลุ่มขึ้นไป นอกจากนี้หากเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม 
(Cluster) จะมีประโยชน์มากกว่าการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคล (Hox and Mass, 2001 cited 
in Cheung et al., 2005) 
     การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
     การวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ตามที่ Muthen (1994) ได้
เสนอไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เชิงยืนยันโดยใช้โมเดลโครงสร้างความแปรปรวน
ร่วมรวม (Conventional Confirmatory Factor Analysis of the Total Covarience Structure) 
ขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เมทริกซ์โครงสร้างความแปรรวนร่วมรวมการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะ
ประมาณค่าไม่ถูกต้องเมื่อข้อมูลมีความสัมพันธ์กันแบบลดหลั่นผลการทดสอบอาจผิดพลาดได้เมื่อค่า
สหสัมพันธ์ภายในชั้นมีขนาดใหญ่ ขนาดชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูง 
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดังกล่าวมีความเหมาะสมในเบื้องต้นเท่านั้น 
     ขั้นตอนที่  2 การประมาณค่าความผันแปรระหว่ างหน่ วย (Estimation of 
Between – Level Variation or ICC)เป็นขั้นตอนแรกที่ใช้ส าหรับตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลพหุ
ระดับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบวิเคราะห์ มีค่าความผันแปรระหว่าง
หน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์ระดับหรือไม่ โดยอาศัยการพิจารณาค่ าความผันแปรระหว่างหน่วย 
(Estimation of Between – Level Validation)  ห รื อ ค่ า ส ห พั น ธ์ ภ า ย ใน ชั้ น  ( Intraclass 
Correlation: ICC) ของทุกตัวแปร ซึ่งควรมีค่ามากกว่าศูนย์จึงมีความเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์
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พหุระดับ ทั้งนี้ Snijders & Bosker (1999) ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่า ICC ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 
.05 โดยหากค่า ICC มีขนาดใหญ่ แสดงว่าตัวแปรมีความสอดคล้องกันสูงในทางกลับกันหากค่า ICC  
มีขนาดเล็ก (<.05) แสดงว่าข้อมูลในระดับล่างไม่มีความผันแปรระดับบน จึงไม่จ าเป็นที่จะน าข้อมูลไป
วิเคราะห์พหุระดับต่อไปอย่างใด 
     ขั้นตอนที่  3 การประค่าโครงสร้างความผันแปรภายในหน่วย (Estimation of 
Within – Level Covariance Structure) 
     การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ หากรูปแบบพหุระดับมีความถูกต้องการวิเคราะห์เมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง (Spw) จะคล้ายกับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้พหุระดับที่
ไม่ได้จ ากัดเมทริกซ์ของตัวบ่งชี้ระหว่างกลุ่ม (Between Group Component) การวิเคราะห์ในส่วนนี้
ประมาณค่าเฉพาะพารามิเตอร์ในระดับล่างหรือระดับนักเรียนเท่านั้น การวิเคราะห์จะใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่างในระดับล่างลบด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่างในระดับและใช้วิธีการ
ประมาณค่า Maximum Likelihood (ML) หรือ Generalized Least Squares (GLS) ดังนั้น การ
วิเคราะห์เมทริกซ์ความแปรรวนร่วมภายในกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง (Spw) ดังกล่าวนี้ไม่ถูกบิดเบือนจาก
ความแปรปรวนร่วมระหว่าง ซึ่งถูกคาดหวังว่ารูปแบบจะมีความเหมาะสมกว่าการวิเคราะห์เมทริกซ์
ความแปรปรวนโดยรวม (ST) ดังนั้นในการวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้เพ่ือส ารวจความ
แปรปรวนในระดับบุคคล 
     ขั้นตอนที่ 4 การประมาณค่าโครงสร้างความผันแปรระหว่างหน่วย (Estimation of 
Between – Level Covariance Structure) การประมาณค่าในชั้นนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ
ด้วยวิธีเคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple Group)ซึ่งเป็นการน าโมเดลระดับจุลภาคและโมเดลระดับพร้อม ๆ 
กันในโมเดลเดียวกัน โดยไม่ต้องวิเคราะห์แยกเป็น 2 ขั้นตอนเหมือนกับการวิเคราะห์พหุระดับด้วย
โปรแกรม HLM  
     การตรวจสอบความตรงของโมเดล 
     จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังกล่าว ในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลที่เป็นสมมติฐานการวิจัย หรือการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล
ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎี ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบโมเดลดังกล่าว ปรากฏดังต่อไปนี้ 
(นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542)   

1) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ 
(Standard Errors and Correlation of Estimates) 
     ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล จะให้ค่าประมาณของพารามิเตอร์ ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติ และสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณ ถ้าค่าประมาณท่ีได้ไม่มีนัยส าคัญ แสดง
ว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ และโมเดลการวิจัยอาจจะยังไม่ดีพอ ถ้าสหสัมพันธ์
ระหว่างค่าประมาณมีค่าสูงมากเป็นสัญญาณแสดงว่าโมเดลการวิจัยใกล้จะไม่เป็นบวกแน่นอน (non – 
positive definite) และเป็นโมเดลที่ไม่ดีพอ 

2) สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Multiple Correlation and 
Coefficients of Determination) 
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     ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะให้ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ของส าหรับตัวแปรสังเกตได้แยกทีละตัวและรวมทุกตัว รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการ
โครงสร้าง ซึ่งค่าสถิติที่ค านวณได้นี้ ควรมีค่าสูงสุดไม่เกินหนึ่ง และค่าที่สูงแสดงว่าโมเดลมีความตรง 

3) ค่าสถิติวัดความกลมกลืน (Goodness of Fie Measures) 
     ค่าสถิติในกลุ่มนี้ ใช้ส าหรับการตรวจสอบความตรงของโมเดลในภาพรวมทั้งโมเดล
โดยในทางปฏิบัติควรใช้ค่าสถิตินี้ส าหรับการตรวจสอบความตรงของโมเดลทั้งโมเดลก่อน แล้วจึงท า
การตรวจสอบความตรงของพารามิเตอร์แต่ละตัวด้วยค่าสถิติสองประเภทที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้
ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนนี้ยังสามารถใช้ส าหรับการเปรียบเทียบระหว่างโมเดล ท าให้สามารถ
ทราบได้ว่าโมเดลใดจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า ค่าสถิติในกลุ่มนี้มี 4 ประเภท 
ดังนี้ 
     ก. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ( 2 )                
     ค่าสถิตินี้ เป็นค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่า เป็น
ศูนย์หรือไม่ โดยหากค่า 2  มีค่าสูงมากแสดงว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่หากค่า 2  มีค่าต่ ามาก ยิ่งมี
ค่าใกล้ศูนย์เพียงใด ย่อมแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เกณฑ์
ระดับความกลมกลืนของค่า 2  จึงควรไม่มีนัยส าคัญ (non-significant) นั่นเอง  
     ข.  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index/GFI)   
ค่าดัชนี GFI เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดล ก่อนปรับและหลัง
ปรับโมเดล กับฟังก์ชั่นความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ซึ่งค่าดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ ระหว่าง 0 ถึง 1 เป็น
ค่าท่ีไม่ข้ึนกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเกณฑ์ระดับความกลมกลืนของค่า GFI ควรมากกว่า  
0.90  
     ค.  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index/AGFI) 
     เมื่อน าดัชนี GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงองศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและ 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะท าให้ได้ค่าดัชนี AGFI ซึ่งค่าดัชนีนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI เกณฑ์ 
ระดับความกลมกลืนของค่า AGFI จึงควรมากกว่า 0.90 เช่นกัน  
       ง .ดั ช นี ร า ก ก า ลั งส อ ง เฉ ลี่ ย ข อ งส่ ว น ที่ เห ลื อ  (Root Mean Squared of 
Residual/RMR)  
     ค่าดัชนี RMR เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล เฉพาะกรณีเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ค่าของดัชนี RMR 
ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเกณฑ์ระดับความกลมกลืน 
ของค่า RMR จึงควรน้อยกว่า .05  

4) การวิเคราะห์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals)  
     การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ควรพิจารณาถึง               
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วย ซึ่งเป็นผลหารระหว่างความคลาดเคลื่อนกับค่าความคลาดเคลื่อน 
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มาตรฐานของความคลาดเคลื่อนนั้น ถ้าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาด
เคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้ามีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล จนกว่าจะเป็น
เกณฑ์ไปตามที่ก าหนดดังกล่าว  

5) ดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices)  
     ค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าสถิติ เฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัว มีค่าเท่ากับค่า              
ไคสแควร์ที่จะลดลง เมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือการผ่อนคลาย 
ข้อก าหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์นั้น ซึ่งค่าดัชนีนี้จะมีประโยชน์อย่างมากส าหรับการตัดสินใจ 
ที่จะปรับโมเดลให้ดีขึ้น โดยหากว่าโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยต้องปรับโมเดล 
และวิเคราะห์ซ้ า ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าโมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงจะน าไปสู่ 
ขั้นตอนของการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อไป  
    กล่าวโดยสรุป โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel SEM) เป็นการบูรณา
การแนวคิดของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ที่มีจุดเด่นในด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และการใช้ตัวแปรแฝงกับโมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น (HLM) ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542ข) การวิจัยในครั้งนี้ เป็นกรณีการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ข้อมูลมี 2 ระดับลดหลั่นกัน จึงสมควรที่จะใช้การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องต่อลักษณะข้อมูลที่ต่างระดับกัน เพ่ือให้ผลการวิจัย ที่ได้มีความแม่นย า และเกิดความ
คลาดเคลื่อนต่ าท่ีสุด  
  2.2.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
   หัวใจส าคัญของการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะต้องมีความเป็น
ตัวแทนของประชากร ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมก็จะท าให้มั่นใจได้ว่าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีความเป็นตัวแทนของประชากร การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้นมีหลายวิธีไม่
ว่าจะเป็นวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากขนาดของประชากร ค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า วิธีการก าหหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากจ านวนเท่าของตัวแปรสังเกตได้หรือจ านวนเท่าของพารามิเตอร์ ซึ่งจะพบว่าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละวิธีก็มีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป (พูลพงศ์  สุขสว่าง, 2556)  
   การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเป็นสถิติที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ถดถอย เกณฑ์ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ระบุขนาด
ตัวอย่างเป็นฟังก์ชั่นของจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คน 
ต่อหนึ่งพารามิเตอร์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 
   การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต้องการกลุ่มตัวอย่างใหญ่ ทั้ งวิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลกับข้อมูล จะอยู่บนข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องมี
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่ขนาดไหนนั้นถึงจะถือว่าใหญ่ซึ่งต าราหลายเล่มได้พยายามที่จะนิยาม
ความหมายของ “กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่” โดยทั่วไปแล้วขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีอย่างน้อย 
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200 ซึ่งถือเป็นขนาดที่น้อยที่สุด แต่ Chou (1987) ได้เสนอแนะขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด
เป็นอัตราส่วนระหว่างจ านวนกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่าเป็นอัตราส่วน
ระหว่าง 5 : 1 ถึง 10 : 1  
   การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้สถิติ ไคสแควร์            
(Chi-square statistics) วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) ระหว่างรูปแบบ
สมมติฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนักสถิติส่วนใหญ่ก าหนดว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่ 
เพราะฟังก์ชั่น ความกลมกลืน (Fit or fitting function) จะมีการแจกแจงแบบปกติต่อเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น Hair et al., (2006) ได้เสนอแนะให้พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมากควรจะต้อง            
มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวน
พารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 5-10 : 1 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับที่แตกต่างกัน 

   ความถูกต้องและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับที่แตกต่างกันเป็นที่ชัดเจนว่ามีการ            
เพ่ิมขนาดตัวอย่างในทุกระดับการประมาณการและข้อผิดพลาดมาตรฐานกลายเป็นถูกต้องมากขึ้น 
(Kreft 1996) แสดงให้เห็นกฎของความชัดเจนซึ่งเรียกว่ากฎ 30/30 เป็นทางด้านความปลอดภัย            
ที่นักวิจัยควรมุ่งมั่นส าหรับตัวอย่างอย่างน้อย 30 กลุ่มที่มีอย่างน้อย 30 บุคคลต่อกลุ่ม ในกรณีที่ มี
ความสนใจในการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับจ านวนของกลุ่มควรจะมีขนาดใหญ่ซึ่งน าไปสู่กฎ 50/20 
ประมาณ 50 กลุ่มที่มีประมาณ 20 บุคคลต่อกลุ่ม หากมีความสนใจความแข็งแกร่งในส่วนที่สุ่มความ
แปรปรวนและความแปรปรวนส่วนประกอบและข้อผิดพลาดมาตรฐานจ านวนของกลุ่มที่ควรจะ                
มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการประมาณค่าโดยใช้กฎ 100/10 ประมาณ 100 กลุ่มที่มีอย่างน้อยประมาณ 
10 บุคคลต่อกลุ่ม (Hox, 2010) 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   การก าหนดขนาดตัวอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบอย่าง
แยกกันไม่ออก วงการสถิติรับรู้การวิเคราะห์อ านาจการทดสอบแยกได้เป็น 3 ยุค ยุคแรกนักสถิติ             
รับรู้ความส าคัญของอ านาจการทดสอบว่ามีผลต่อการทดสอบสมมุติฐาน แต่ไม่มีการน าไปใช้ใน              
การปฏิบัติจริง ยุคที่สองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1980 เมื่อมีการพัฒนาแผนภูมิอ านาจการทดสอบ 
(power chart) เช่น แผนภูมิที่พัฒนาโดย Scheffe โดย Tang และมีการพัฒนาชุดตารางส าเร็จ               
ที่พัฒนาโดย Cohen (1977) ส าหรับการวิเคราะห์หาอ านาจการทดสอบ ส่วนยุคที่สามเริ่มต้น
ประมาณปี   ค.ศ. 1988  เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนมากทั้งโปรแกรมให้เปล่า 
โปรแกรมร่วมใช้  และโปรแกรมเชิ งพาณิ ชย์  (free – ware, shareware and commercial 
program) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประมาณค่าอ านาจการทดสอบ เช่น โปรแกรม  MS/PS-
DOS computer ที่พัฒนาโดย Goldstein และโปรแกรม G*Power นับแต่นั้นมาการประมาณค่า
อ านาจการทดสอบและการก าหนดขนาดตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผลการพัฒนาในเชิงธุรกิจ ส่วนน้อยเป็นผลการพัฒนาให้ใช้งานได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในจ านวนนี้ทางโปรแกรมก็มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก ในทัศนะของ  Howell (2010) 
Faul, et al (2007) ได้เสนอโปรแกรม G*Power3 เพ่ือใช้ในการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมซึ่ง
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เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้ง่าย และที่ส าคัญสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติทดสอบในตระกูลสถิติทดสอบที สถิติทดสอบ
เอฟ และสถิติทดสอบไคสแควร์ เป็นต้น 
  การใช้โปรแกรม G*Power นักวิจัยควรปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) ควรมีการปรับขนาด
ตัวอย่างให้เหมาะสมมากขึ้น เมื่อได้ผลลัพธ์จากการประมาณค่าขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แล้ว ควรต้องปรับตัวเลขขนาดตัวอย่างให้เหมาะสมกับงานวิจัยของตนด้วย เช่น การปรับ
ให้เป็นตัวเลขกลม ๆ การปรับเพ่ิมขนาดตัวอย่างเพ่ือชดเชยอัตราตอบกลับแบบสอบถามต่ า การปรับ
เพ่ิม/ลดขนาดตัวอย่างเพ่ือชดเชยกรณีตัวแปรในประชากรที่ศึกษามีความแปรปรวนต่ า/สูงกว่าปกติ 
การปรับเพ่ิม/ลดกรณีที่การเลือกตัวอย่างมิได้ใช้การสุ่มแบบง่ายแต่ใช้การสุ่มแบบอ่ืน เช่นการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น เป็นต้น 2) ควรประมาณค่าขนาดตัวอย่างทุกชุดกรณีที่มีการทดสอบทหลายชุด เพ่ือให้ได้ช่วง
ของขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับทุกการทดสอบ และน าค่าสูงสุดมาก าหนดเป็นขนาดตัวอย่างใน
ภาพรวม และ 3) ไม่ควรใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิจัยเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างตามใจตน 
การใช้โปรแกรม G*Power มีข้อควรระวัง คือ ความสะดวกในการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ท าให้
นักวิจัยบางคนใช้โปรแกรม G*Power เป็นเครื่องมือก าหนดขนาดตัวอย่างตามความต้องการของตน 
โดยปรับเพ่ิม/ลดตัวเลขข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ซึ่งเป็นสิ่ งที่ไม่ควรท า (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2555) 

2.2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ปรากฏงานวิจัย             
ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   บุญเรือง  ศรีเหรัญ (2542) ศึกษาเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ์ และ
มีอิทธิพลต่อผลการเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความผัน
แปรความสัมพันธ์ และอิทธิพลของตัวแปรอิสระในระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน
ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติ และแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เจตคติและแรงจูงใจต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ บุคลากภาพความเป็นผู้น า และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน การศึกษาครั้งนี้             
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับด้วยรูปแบบระดับชั้นลดหลั่นสอดแทรกเชิงเส้น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับที่ 1 เป็นข้อมูลระดับนักเรียน ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลระดับห้องเรียน และระดับที่ 3                
เป็นข้อมูลระดับโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบด้วย 
1) ภูมิหลัง 2) ความรู้เดิมของนักเรียน 3) ลักษณะครอบครัวของนักเรียน 4) บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 5) เพศของนักเรียน และ 6) ลักษณะทางสถานะ ตัวแปรระดับชั้นเรียน 
ประกอบด้วย 1) ขนาดชั้นเรียน 2) ความรู้เดิมของนักเรียน 3) ลักษณะครอบครัวของนักเรียน               
4) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน 3) ประสิทธิภาพการสอนของครู 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน 5) ความสัม พันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 6) คุณ วุฒิ ของครู                   
7) ประสบการณ์สอนของครู 8) บุคลิกลักษณะของครู และ 9) เจตคติของครูต่อนักเรียน ตัวแปร
ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียน 2) ขนาดของโรงเรียน 3) การ
บริหารโรงเรียน 4) ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู     
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6) ทรัพยากรทางการศึกษา 7) บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 8) เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 9) ประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร และ 10) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัย
พบว่า  

1) ตัวแปรความรู้เดิมของนักเรียนลักษณะครอบครัวของนักเรียน ภูมิหลังของนักเรียน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้านของนักเรียน และเศรษฐานะเป็นองค์ประกอบระดับ
นักเรียนที่ท าให้เกิดความผันแปรในตัวแปรผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างห้องเรียนที่มีอยู่ใน
โรงเรียนระดับเดียวกัน และระหว่างโรงเรียน 

2) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ได้แก่  เพศ ลักษณะครอบครัวของนักเรียน บรรยกาศ และ
สภาพแวดล้อมในบ้านของนักเรียน ระดับห้องเรียน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียน คุณวุฒิของครู และ
ระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาดโรงเรียน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

3) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ได้แก่ ความรู้เดิมของนักเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
บ้าน ระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
ประสบการณ์สอนของครู และระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการใช้หลักสูตร 

4) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มี อิทธิพลต่อเจตคติ และแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ได้แก่ เพศ และบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
ระดับห้องเรียน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียน และบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ระดับ
โรงเรียน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประสิทธิภาพ 
การใช้หลักสูตร และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

5) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มี อิทธิพลต่อเจตคติ และแรงจูงใจต่ อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ได้แก่ เพศ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
ความรู้ เดิมของนักเรียน ระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
ประสิทธิภาพการสอนของครู และประสบการณ์ในการสอนของครู และระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาด
ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

6) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพความเป็นผู้น าของนักเรียน 
ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ได้แก่ ภูมิหลังของนักเรียน ความรู้เดิม ลักษณะครอบครัวของนักเรียน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพศของนักเรียน ระดับห้องเรียน ได้แก่ ขนาดของ
ห้องเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
และระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การบริหารโรงเรียนความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7) องค์ประกอบทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วย 
ระดับนักเรียน ได้แก่ เพศ และความรู้เดิมของนักเรียน ระดับห้องเรียน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียน 
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระดับโรงเรียน ได้แก่ ขนาดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การ
บริหารโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 
   สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์  (2548) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับของการวิเคราะห์เส้นทาง (Multi-level of path analysis) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุ 3 ระดับ ที่คาดหว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลปรากฏ
ดังนี้ ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณธรรม
จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน โดย
พฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมากที่สุดและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ส่วนคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของนักเรียน
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อคุณธรรม จริยธรรม และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน ปัจจัยระดับ
ห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อาจารย์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ส าหรับคุณภาพการสอนของครู อาจารย์ มีอิทธิพลทางตริงเชิงบวก
ต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู อาจารย์ มีอิทธิพลทาง
ตริงเชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่วนวุฒิการศึกษาของครู 
อาจารย์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของ
ครู อาจารย์ พฤติกรรมการสอนและวุฒิการศึกษาของครู อาจารย์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในงานของครู อาจารย์ ส่วนคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในเมืองของครู อาจารย์มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมเชิงบวก ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน             
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน โดย
วุฒิการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก และทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ส่วนพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตริงเชิงบวกต่อ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกและ           
พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึง
พอใจในการท างานของครู อาจารย์ โดยวุฒิการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก 
พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยน มี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก 
   รุ่ งทิพย์   พรหมศิริ  (2549) ได้ศึกษาปัจจัย เชิ งพหุ ระดับที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผล                      
ของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษาที่ด าเนินการตามโครงการจัดการ
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เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่าแรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนรายคนมากที่สุด รองลงมา                 
คือพฤติกรรมการเรียน เจตคติต่อการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง การส่งเสริมการเรียนของ
ผู้ปกครอง และความรู้พ้ืนฐานเดิม ขณะเดียวกันตัวแปรดังกล่าวยังมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ยกเว้น
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธพลเฉพาะทางตรง ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมของ
ครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของครูรายห้องมากที่สุด รองลงม า             
คือ พฤติกรรมการสอนของครูและการสนับสนุนทางสังคมของครู ขณะที่วุฒิการศึกษาของครูส่งผล
ทางอ้อมเชิงบวกผ่านแรงจูงใจในการท างานของครูและพฤติกรรมการสอนของครู และส่งผลทางอ้อม
เชิงลบผ่านความผูกพันต่อโรงเรียนของครูไปยังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในงานของครูรายห้อ งเรียน 
ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ไม่มีตัวแปรใดในระดับโรงเรียนมีอิทธิผลต่อค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนรายโรงเรียน ส่วนภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนด้านการให้
รางวัลตามสถานการณ์ของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการท างาน
ของครูรายโรงเรียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการยืดหยุ่น
ปรับตัวและความสามารถในการจัดการทรัพยากรของผู้บริหารและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่าน
พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ และกระบวนการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ไปยังความสามารถในการจัดการทรัพยากรของผู้บริหาร  
   อภิรดี ปราสาททรัพย์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลของทีมงาน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ของประสิทธิผลทีมงาน
อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในระดับ
มากเกือบทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นบุคลิกภาพเปิดเผยและบุคลิกภาพเปิดรับประสบการณ์อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ของเชาวน์อารมณ์หัวหน้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้การตระหนักรู้
ตนเองและการเห็นใจผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าแบบปฏิรูปของหัวหน้าอยู่ในระดับ
มากทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้การมีบารมีอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยความไว้วางใจของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในระดับมาก โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผล
ทีมงานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรระดับบุคคลส่งผล
ต่อประสิทธิผลทีมงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
และความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลทีมงาน
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.50 และ 0.29 ตามล าดับ และบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
ไว้วางใจด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.26 ตัวแปรระดับทีมส่งผลต่อประสิทธิผลทีมงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าและภาวะผู้น าแบบปฏิรูปของหัวหน้ามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลทีมงานด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.44 ทั้งนี้ชุดของตัวแปรท านายระดับบุคคลและระดับ
ทีมสามารถอธิบายความแปรปรวนในประสิทธิผลทีมงานดังกล่าวได้ คิดเป็นร้อยละ 42 และ 92 
ตามล าดับ 
   นริศ  สวัสดี (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ตัวแปรระดับโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในการท างานมีอิทธิผลต่อ
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ค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ตัวแปรระดับโรงเรียนมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระดับครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ประสบการณ์ของ
ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสบการณ์ในการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบรรยากาศในการท างานมีอิทธิพลทางลบต่อค่าเฉลี่ยของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของวุฒิการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ธวัช  กรุดมณี (2550) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของ
โรงเรียนที่บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากการศึกษาได้น าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นพหุระดับซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับบุคคล ประกอบด้วย การพัฒนา
คน แรงจูงใจในการท างาน และการมุ่งเน้นผลงาน 2) ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย การท างานเป็นทีม 
การสื่อสาร การตัดสินใจ ภาวะผู้น า และ 3) ระดับบุคคล ประกอบด้วย ทรัพยากร และเทคโนโลยี 
นโยบายการปฏิบัติ โครงสร้างองค์การ การกระจายอ านาจ วัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ชุมชน 
บรรยากาศองค์การ และรางวัลและการตอบแทน 
   ประไพพร  อุทธิยา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับทีส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้หลักสูตร 
ช่วงชั้นที่ 2 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือตอนบน 
พบว่า ประสิทธิผลการใช้หลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้หลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ อายุของครู วุฒิการศึกษาของ
ครู รายได้ของผู้ปกครองนักเรียน ประสบการณ์การสอนของครู คุณภาพการสอนของครู การได้รับ
การสนับสนุนของครู ขวัญและก าลังใจในการท างานของครู เวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน และ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการใช้หลักสูตร และมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการใช้หลักสูตรช่วงชั้นที่  2 ของสถานศึกษาสัง กัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือตอนบน ปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่ อายุของผู้บริหาร 
วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
บรรยากาศโรงเรียน และทรัพยากรและสิ่งอ านายความสะดวก มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของประสิทธิผล
การใช้หลักสูตร โดยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลเชิงลบต่อค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการใช้
หลักสูตร ส่วนบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการใช้หลักสูตรช่วงชั้น
ที่ 2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเหนือตอนบน 
   ภัทราวดี มากมี (2552) ได้ พัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การส าหรับคณะ           
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ตลอดจนศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคล และระดับสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ และเพ่ือทดสอบ
ความ ไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับของประสิทธิผลคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล และกลุ่มมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนจาก 132 สาขาวิชา 
จ านวน 991 คน แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 
59 ส าขาวิ ช า  397 คน  และป ฏิ บั ติ ง าน ใน มห าวิท ย าลั ย ใน สั งกั ด ของรั ฐ  7 แห่ ง  ได้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน             
7 สาขาวิชา 594 คน ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สั น 
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (MANOVA) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA) และองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel CFA) เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝง วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น ( ICC)                 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการน าตัวแปรไปวิเคราะห์พหุระดับ ซึ่งรูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับเพ่ือ
วัดประสิทธิผลคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับเพ่ือวัด
ประสิทธิผลคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระหว่างกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ โดยใช้โปรแกรม SPSS และ Mplus 5.21 ผลการวิจัย พบว่า 
รูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลองค์รวมส าหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   อิสรา  ตุงตระกูล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของหัวหน้าสถานนีอนามัย และข้อเสนอเชิงนโยบายของการบริหารงานสถานีอนามัย             
ในจังหวัดนครราชศรีมา พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ผลส าเร็จของงานในการบริหารงานสถานีอนามัย ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขและความพึงพอใจในการงานของบุคลากรสาธารณสุข ตัวแปรอิสระระดับสถานีอนามัย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ทรัพยากรการบริหาร วิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า กระบวนการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ และตัวแปรอิสระระดับบุคลากรสาธารณสุขโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทัศนคติต่อการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ  บทบาทการท างาน และ
ความสามารถในการท างาน โดยตัวแปรอิสระระดับสถานีอนามัย ระดับบุคลากรสาธารณสุ ข และตัว
แปรตามมีความสัมพันธ์ภายในกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรอิสระระดับบุคลากร
สาธารณสุข ได้แก่ ทัศนคติต่อการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ บทบาทการท างาน และ
ความสามารถในการท างาน สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
อนามัยได้ร้อยละ 57.52 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้า
สถานนีอนามัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ทัศนคติต่อการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์การ และบทบาทการท างาน ตัวแปรอิสระระดับสถานีอนามัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ทรัพยากรการบริหาร วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า กระบวนการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ สามารถ
ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยได้ร้อยละ 55.37 โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานีรายสถานีอนามัยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ วิสัยทัศน์ ข้อเสนอเชิงนโยบายของการบริหารงานสถานีอนามัย พบว่า 
สาธารณสุขอ าเภอควรส่งเสริมหัวหน้าสถานีอนามัยให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน พัฒนาโดยใช้
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วิธีการฝึกอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกกรณีศึกษาพิเศษ การประชุมสัมมนาและการศึกษา
ดูงาน และสาธารณสุขอ าเภอควรส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานในสถานี
อนามัย พัฒนาโดยใช้วิธีการฝึกอบรม การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุมอภิปราย
ปัญหา การศึกษาดูงาน และการสอนงานควรส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ พัฒนาโดยใช้วิธีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประชุมอภิปราย/อภิปรายปัญหา 
การระดมสมอง การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน และควรส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดบทบาทในการท างานของตนเอง พัฒนาโดยใช้วิธีการสอนงาน การฝึกวิธีการท างาน 
การฝึกกรณีศึกษาพิเศษ การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   อาดุลย์  พรมแสง (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ สมรรถนะหัวหน้างาน          
ในระดับที่ 1 พบว่า สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ การมองภาพองค์รวม 
การด าเนินการเชิงรุก และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีม          
ของหัวหน้างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนสมรรถนะการบริการ
ที่ดีและสมรรถนะการวิเคราะห์ ของหัวหน้างาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส าหรับสมรรถนะของผู้อ านวยการลุ่มงานในระดับที่ 2 พบว่า สมรรถนะการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมของผู้อ านวจการกลุ่มงาน มีอิทธิพลทางลบต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยสมรรถนะอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยที่สมรรถนะอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสมรรถนะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับที่ 3 พบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 มนตรี  รัตนจิตตภิญโญ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยระดับครูผู้สอนและระดับโรงเรียน              
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยใน
ระดับครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจในการท างานส่งผลทางบวกโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติ และการวิเคราะห์ไขว้ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า บรรยากาศในการท างานส่งผลทางบวกต่อคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระบบการประเมินผลงานและให้รางวัลนั้นส่งผลทางบวกต่อคะแนน
เฉลี่ยความชันของแรงจูงใจในการท างานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   มนูญ  เชื้อชาติ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกอยู่ในระดับมาก ปัจจัยระดับ
นักเรียน พบว่า พฤติกรรมมด้านการเรียน พฤติกรรมทางด้านสังคมกับกลุ่มเพ่ือน และความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยระดับห้องเรียน  พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู            
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มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรม
ด้านการเป็นผู้น ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ประสบการณ์ทางการบริหารมีอิทธิพลทางลบต่อค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเป็นผู้น าทาง
วิชาการมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการสอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
   ลินดา  นาคโปย (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พบว่า ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
พร้อมกันทั้ งระบบบุคคล และระดับมหาวิทยาลัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้อมูล                
เชิงประจักษ์ แบ่งตามระดับการท านาย ดังนี้ ระดับบุคล พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ครูได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากเจตคติต่อวิชาชีพครูและได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากเจตคติต่อวิชาชีพ และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกจากตัวแปรประเภทของมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ทรงยศ  แก้วมงคล (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมของโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียน         
มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนเจตคติต่อการเรียนไม่มีอิทธิพล ปัจจัยระดับครู พบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน 
คุณลักษณะครู และพฤติกรรมการสอน ไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
รายห้องเรียน แต่วุฒิการศึกษาของครู มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของพฤติกรรมการ
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยระดับผู้บริหาร พบว่า พฤติกรรมการบริหารด้านการ
เป็นผู้น า ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ และด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลทางบวก                
ต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิการบริหารวิชาการรายโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ประสบการณ์การบริหาร และการฝึกอบรมทางการบริหาร ไม่มีอิทธิพล  
   ปนัดดา  เนินนิล (2555) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล             
ต่ อความ พึ งพอใจในการท างานของครู  ส านั กงานคณ ะกรรมการกา รศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ประกอบด้วย ปัจจัย
ความพึงพอใจในการท างาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์การ              
การจัดการความรู้ ภาวะผู้น า และวัฒธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ               
เชิงพรรณาวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนบันพหุระดับของโมเดล
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สมการวัดความพึงพอใจในการท างาน พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการพัฒนาตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรระดับ
ครูและโรงเรียนร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการท างานของครูในระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรียนได้ร้อยละ 66.80 และ 90.00 ตามล าดับ 
   บัณฑิต  ปานสัมฤทธิ์ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ             
ของความพึงพอใจในการท างาน ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ตดิด  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร ส านักงาน (ป.ป.ส.)                   
ที่  พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โมเดลสมการโครงสร้างระดับบุคคล               
(individual level) พบว่า ตวัแปรสังเกตได้ทุกตัวในโมเดลการวัดความพึงพอใจในการท างาน                   
ของบคุลากรส านักงาน ป.ป.ส. มีระดับนัยส าคัญที่ .01 และมีความส าคัญในระดับ ใกล้เคียงกัน โดย             
มีปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนระดับบุคคล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 
ส านักงาน ป.ป.ส. อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงและค่า
สัมประสิทธิ์ขนาด อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.610 และ 0.241 ตามล าดับ ตัวแปรทั้งหมดในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวน  ความพึงพอใจในการท างานของบคุลากรส านักงาน ป.ป.ส. ระดับ
บุคคล ได้ร้อยละ 38.00 ขณะที่โมเดลสมการ โครงสร้างระดับส านัก (group level) พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทุกตัวในโมเดลการวัดความพึงพอใจการท างาน  มีระดับนัยส าคัญที่ .01 และมีความส าคัญ
ในระดับใกล้เคียงกันเช่นกัน โดยปัจจัยค้ าจุนด้านภาวะผู้น า เป็นปัจจัย ที่ส าคัญและส่งผลต่อความ             
พึงพอใจในการท างานของบุคลากรส านักงาน ป.ป.ส. อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลทางตรงและค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวม เท่ากับ 2.854 โดยตัวแปรทั้งหมด           
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรส านักงาน (ป.ป.ส.) 
ในระดับส านัก ได้ร้อยละ 98.60  
   สถาพร  พฤฑฒิกุล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออก ผลการวิจัย
พบว่า ความสุขในการท างานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์
โมเดลแบบพหุระดับ พบว่า ความสุขในการท างานของครูมีความผันแปรทั้งในระดับครูและระดับ
โรงเรียน โดยปัจจัยระดับครู พบว่า ตัวแปรด้านเชาว์อารมณ์ ตัวแปรด้านรายได้ครู และตัวแปรด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความสุขในการท างานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05 และ .01 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยระดับโรงเรียน 
พบว่า ตัวแปรด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ตัวแปรด้านการรับรู้บทบาทของผู้บริหาร ส่งผล                 
ต่อสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อความสุขในการท างานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรด้านบรรยากาศองค์การและ 
ตัวแปรด้านการท างานเป็นทีมในโรงเรียน ส่งผลต่อสัมประสิทธิ์การถดถอบของตัวแปรด้านรายได้              
ต่อความสุขในการท างานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยพหุ
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ระดับทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษามีลักษณะเป็นโมเดลพหุระดับ และ
สามารถใช้พยากรณ์ตัวแปรโดยรวมได้ร้อยละ 58 
   จ าเนียร  จ าอ าพร (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน เจตคติต่อการเรียน และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีอิทธิพลเชิงลบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และปัจจัยระดับโรงเรียน ได้แก่ อายุของผู้บริหาร มีอิทธิพล            
เชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู้
พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน แต่มีอิทธิพลเชิงลบต่อเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน 
   วรเดช  ช้างแก้ว (2557) ได้ศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการท างาน
ขออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พบว่า ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
พหุระดับประสิทธิการท างานของ อสม. ได้แก่ การท างานตามาตรฐานการสาธารณสุขมูลฐานตาม
บทบาทหน้าที่ของอสม. และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเชิงรุก มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือ         
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัย          
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของ อสม. ซึ่งเป็นการวิเคราะห์พร้อมกันทั้งระดับบุคคล
และระดับหน่วยงานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับบุคคล พบว่า 
ประสิทธิผลการท างานของ อสม. ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากแรงจูงใจในการท างาน                   
ส่วนจิตอาสา ได้รับอิทธิผลทางตรงเชิงลบจากสุขภาวะจิต และความผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถร่วมกันท านายประสิทธิการท างานของ อสม. ได้ร้อยละ 89.7 ระดับ
หน่วยงาน พบว่า ประสิทธิผลการท างานของ อสม. ไม่ได้รับอิทธิพลจากภาวะผู้น ากลยุทธ์ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน บรรยากาศการท างาน และการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
    Hutchinson (1995) ได้ศึกษาการประเมินผลกระทบที่เกิดจากผลรวมทั้งหมดในระดับกลุ่ม
ที่ มี ต่ อค วามก้ าวห น้ า ใน ก ารศึ กษ า (Assessing the Impact of Aggregated Group-Level 
Contextual Effects on Process in Education) โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ มีข้อมูล 2 ระดับ 
คือ ข้อมูลระดับโรงเรียนและข้อมูลระดับนักเรียน ส าหรับข้อมูลที่ศึกษา คือข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าในการอ่าน เขียนของนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 โรงเรียนผู้วิจัยได้
แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนอายุระหว่าง 6-8 ปี กลุ่มที่ 2 นักเรียนอายุระหว่าง 
8-10 ปี ผลการศึกษาพบว่า ความคลาดเคลื่อนในการวัดผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางการศึกษา
ของนักเรียนเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของสัมประสิทธิเกิดจากตัวแปรภายในโรงเรียนและระหว่าง
โรงเรียน และผลที่เกิดจากตัวแปรระดับนักเรียนต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนนั้น จะมีมากกว่าตัวแปรระดับโรงเรียน แสดงว่าผลของ
นักเรียนขึ้นอยู่กับตัวแปรระดับนักเรียนมากกว่าตัวแปรระดับโรงเรียน 
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    Cooperman (1977) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมคุณลักษณะของครู และ
การสอน ซึ่งการจัดระดับข้อมูล 2 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ตัวแปรระดับชั้นเรียน
ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ครู และการสอน ส่วนตัวแปรระดับโรงเรียนประกอบด้วย ลักษณะ
โรงเรียนและการบริหารโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะ
ส่วนบุคคล ครูกับการสอนที่มีประสิทธิผลและความสัมพันธ์ของปัจจัยระดับโรงเรียนกับการสอนที่มี
ประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร และความเชื่อในความสามารถของ
นักเรียนของบุคลากรสามารถอธิบายได้ร้อยละ 19 ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและลักษณะทั่วไป
สามารถอธิบายประสิทธิผลได้เพียงเล็กน้อย 
   Ross & Gray (2006) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่ างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ความเชื่อในประสิทธิภาพของกลุ่ม และความผูกพันต่อองค์การ
ของครูในโรงเรียน ประเทศแคนนาดา พบว่า ตัวแปรความเชื่อประสิทธิภาพรวมท าหน้าที่เป็นตัวแปร
ส่งผ่านระหว่างภาวผู้น ากับความผูกพันต่อองค์การของครู แสดงว่าภาวะผู้น าของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้จะส่งผลให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความในประสิทธิภาพของกลุ่มและมีความผูกพันต่อ
องค์การของครูด้วย 
 Scherman Vanessa; Gaigher Estelle & Cho Mee-Ok (2014) ศึกษาความแตกต่างใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเกาหลีและแอฟริกาใต้ โดยใช้ปัจจัยความน่าเชื่อถือ
ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลายระดับ การวิเคราะห์หลายระดับ  พบว่า ตัวท านายที่แข็งแกร่ง
ที่สุดของความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์คือทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์ในทั้งสองประเทศในระดับผู้เรียน
ขณะที่ในระดับห้องเรียน  โรงเรียนผู้ท านายที่แข็งแกร่งที่สุด คือ ภูมิหลังของผู้เรียนในเกาหลีและ
ความปลอดภัยในโรงเรียนในแอฟริกาใต้ตามล าดับ  
 Ochwo & Pius (2019) ปัจจัยของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเกี่ยวกับการสอบระดับปฐมภูมิในยูกันดา พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
เด็กชายและเด็กหญิงในการควบคุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับความสามารถก่อน
หน้าในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างเพศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเด็กผู้ชายที่มีคะแนนสูงกว่า  
   จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน
นักวิชาการ นักวิจัยให้ความสนใจและใช้การวิเคราะห์พหุระดับอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติ
ส าหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรต้นอิสระหลายตัว และตัวแปรอิสระเหล่านั้นสามารถจัดเป็นระดับ
ได้อย่างน้อย 2 ระดับขึ้นไป เนื่องจากโครงสร้างธรรมชาติของข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม            
มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายระดับและมีลักษณะเป็นโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการ
วิเคราะห์แบบระดับเดียวมักละเลยต่อโครงสร้างของข้อมูล ละเลยต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร          
ที่อยู่ต่างระดับ ส่งผลท าให้ผลการวิจัยที่ผ่านมาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์คลาดเคลื่อนไป
จากความจริง จึงได้เกิดวิธีวิทยาการวิจัยโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับขึ้น ซึ่งสามารถท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติตามความเป็นจริงของข้อมูลได้มากที่สุด 
    



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ 
(Multi level causal relationship) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ
ของประสิทธิผลของโรงเรียนจากปัจจัย 2 ระดับ คือ ระดับครู และระดับโรงเรียน การวิจัยมีวิธีการ
วิจัยตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาของภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2,458  โรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 2,458 คน ครู 87,089 คน (ข้อมูลรายชื่อโรงเรียน ปี 2558)                
ที่มา: กลุ่มงานสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา          
ของภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 278 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน              
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 834 คน และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 278 คน 
โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) 

ขั้นที่ 1 จ าแนกโรงเรียนตามภูมิภาคในประเทศไทยเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการจ าแนกตามภูมิภาค (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553)  
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ขั้นที่  2 จ าแนกโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด แบ่งขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (2540)  มีเกณฑ์ดังนี้ 

 ขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา 
 ขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 
 ขนาดใหญ ่  มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน 
 ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 3.1  จ าแนกโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด แบ่งขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน  

 
ภูมิภาค จ านวน

โรงเรียน 
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ภาคกลาง 563 22 25 43 51 
ภาคใต้ 354 6 10 27 46 
ภาคตะวันตก 122 3 3 12 13 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 968 21 19 77 126 
ภาคตะวันออก 200 9 7 14 21 
ภาคเหนือ 251 5 5 23 30 

รวม 2,458 66 69 196 287 
 
ผลการแบ่งโรงเรียนตามขนาด ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 66 โรงเรียน ขนาดกลาง 69 โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 196 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ 287 โรงเรียน 
ขั้นที่ 3 ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) สุ่มโรงเรียนในแต่ละขนาด

มาร้อยละ 40 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รายละเอียดดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวน  129  โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน   88  โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน   31   โรงเรียน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน   30   โรงเรียน 

 รวมจ านวนโรงเรียนที่สุ่มได้ ทั้งหมด  278 โรงเรียน ผู้วิจัยให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ให้
ข้อมูลระดับโรงเรียน  ซึ่งเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ส าหรับจ านวนกลุ่มหรือจ านวนตัวอย่างในระดับมหภาคนั้น (Muthen, 1994) กล่าวว่าการวิเคราะห์
จะได้ผลดี จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์พหุระดับจ านวน 20-100 กลุ่ม โดย
ในแต่ละกลุ่มควรมีอย่างน้อยที่สุด 2 คน อย่างไรก็ตามถ้าจ านวนกลุ่มมีน้อยเพ่ือให้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงต้องเพ่ิมจ านวนตัวอย่างใน
แต่ละกลุ่มให้มากขึ้น (Hox & Mass, 2001) ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์พหุระดับนี้ 
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ขั้นที่ 4 เป็นการสุ่มครูผู้สอนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) เพ่ือ
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างระดับจุลภาค การก าหนดตัวอย่างระดับครู การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และเพียงพอต่อการประมาณค่าจ านวน
พารามิเตอร์ (Hox, 2010) ได้เสนอว่าการใช้จ านวนตัวอย่างในการประมาณค่าโดยใช้กฎ 100/10  
โดยจ านวนกลุ่มต้องมีขนาดใหญ่ประมาณ 100 และขนาด 10 ตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มมากขึ้น จ านวน
ต่อกลุ่มอาจลดลงได้ ผู้วิจัยจึงสุ่มครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ซึ่งการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นนี้ท าให้ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 834 คน จากแนวความคิดของ Hair et al. (2006) 
เสนอแนะว่า เกณฑ์ขั้นต่ าในการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
มักใช้ผู้ตอบ 5-10 คน ต่อพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว โดยโมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้มี เส้นทาง (path) แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
โมเดลรวม 123 พารามิเตอร์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีขนาดระหว่าง 615 – 1,230 คน 
ดังนั้น การที่ผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่าง 834 คน จึงนับว่าเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์และชดเชย
ในกรณีที่มีการส่งแบบสอบถามไม่ครบหรือแบบสอบถามใช้ไม่ได้ เพ่ือให้โมเดลมีความแข็งแกร่ง ใน
การทดสอบสมมติฐานและมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาขึ้น 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามระดับคร ูมี 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยระดับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน  
 ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับโรงเรียน มี 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน 
    ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
3.3  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 3.3.1  ศึกษาเอกสาร รายงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรในการวิจัย เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในแนวคิดและหลักการในการวัดตัวแปรจากนั้นจึงก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ          
และโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัดเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เนื่องจากข้อมูล
อยู่ในระดับ ordinal และเพ่ือความสะดวกในการตีความจึงน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและ            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ยจากการประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
(Best & Kahn, 1993) ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 – 5.00 มีการปฏิบัติหรือมีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก/สูงมาก 
3.50 – 4.49 มีการปฏิบัติหรือมีประสิทธิผลในระดับมาก/ดี/สูง 
2.50 – 3.49 มีการปฏิบัติหรือมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง/พอใช้ 
1.50 – 2.49 มีการปฏิบัติหรือมีประสิทธิผลในระดับน้อย/ต่ า/ไม่ค่อยดี 
1.00 – 1.49 มีการปฏิบัติหรือมีประสิทธิผลในระดับน้อยที่สุด/ต่ ามาก 

 
 3.3.2  พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรจากการเปรียบเทียบนิยามเชิงปฏิบัติที่ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขึ้น จากนั้นจึงด าเนินการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของ
ภาษา ตลอดจนรูปแบบของแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
 3.3.3 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อค าถาม และเป็นปรนัย (Objectivity) พิจารณาความชัดเจนของภาษาข้อค าถาม ตลอดจน
ตรวจสอบว่าข้อค าถามแต่ละข้อเป็นตัวแทนพฤติกรรมที่ต้องการวัดและประเมินหรือไม่ โดยใช้สูตร
ค านวณค่า IOC (Index of item objective Congruence)  
 3.3.4 คัดเลือกข้อค าถามโดยใช้เกณฑ์ของ (Bernnam, 1972; อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550) กรณีที่ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน 1, 0 และ -1 พิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป              
เป็นเกณฑ์ตัดสินรายข้อ  
 3.3.5 น าเครื่องมือที่ปรังปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครู ผู้บริหารในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างละ 30 คน  
 โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบสอบถามความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency Reliability) ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: 
 ) ส าหรับการประเมินความเที่ยงของเครื่องมือครั้งนี้พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าตั้งแต่ .05 ขึ้นไป 
จึงจะถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) โดยเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา
คอนบาค ใช้หลักแห่งความชัดเจน (Rules of thumb) ที่ George and Mallery (2003) เกณฑ์ได้
เสนอไว้ดังนี้ 
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 เกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบาค  และค่าอ านาจจ าแนก   
( r )  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ) ระดับความเที่ยง ความหมาย 
>.90 ดีมาก จ าแนกได้ดีเลิศ 
>.80 ดี จ าแนกได้ดีมาก 
>.70 พอใช้ จ าแนกได้ดี 
>.60 ค่อนข้างพอใช้ จ าแนกได้ปานกลาง 
>.50 ต่ า จ าแนกได้เล็กน้อย 
 .50 ไม่สามารถรับได้ จ าแนกไม่ได้เลย 

 
 3.3.6 น าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  
   
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์          
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจ านวนโรงเรียนและครูแล้วน า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนบและส่งไปยังโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างทาง
พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษและจัดซองติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไว้ให้เรียบร้อย  

3. ติดตามผลการได้รับและจัดส่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์เป็นระยะ ๆ หากโรงเรียนใดยังไม่รับกลับก็ด าเนินการจัดส่งให้ใหม่ 

4. รับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอบแล้วจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
น ามาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ถ้าโรงเรียนใดยังส่งคืนไม่ครบหรือไม่เรียบร้อย               
ก็ติดต่อกับทางโรงเรียนขอให้ด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง 

5. น าข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาจัดกระท า โดยลงรหัสในแบบลงรหัส (Coding Form) 
เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 234 โรงเรียน ผู้ตอบ
แบบสอบถามระดับครู 702 คน และผู้บริหารโรงเรียน 234 โรงเรียน ซึ่งเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเมื่อคิดเป็นร้อยละของการได้คืนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 84.17 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ  

1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ               
ของตัวแปรโดยใช้สูตร IOC หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  
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 1.2 ความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) ใช้ สู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) 
Cronbach ตัวแปรปัจจัยระดับครู แรงจูงใจในการท างาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .88 ความผูกพันต่อ
องค์การ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .87 การสนับสนุนทางสังคม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .94 และ
ภาพรวมแบบสอบถามระดับครู ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .89 ตัวแปรปัจจัยระดับโรงเรียน บรรยากาศ
องค์การ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .97 วัฒนธรรมองค์การ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .98 ภาวะผู้น า ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า .73 สมรรถนะองค์การ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .98 และภาพรวมแบบสอบถาม
ระดับโรงเรียน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .90  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้น 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง  
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรโมเดล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ประมาณค่า (rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  X  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ าสุด (MIN) ค่าความเบ้ (SK) และค่าความโด่ง (KU) 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เพ่ือศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร การ
วิเคราะห์ในส่วนนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ยประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ (Best & Kahn, 1993)  
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงตรงระหว่างตัวแปร โดยหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน เพ่ือให้เป็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง จะพิจาณาว่าตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) กับตัวแปรตาม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันนั้นไม่สูงเกิน .90 (Stevens, 2002) ถ้าหากตัวแปรใดมี
ความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจะต้องตัดตัวแปรนั้นออกหรืออาจมีการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง
เข้าด้วยกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับใด พิจารณาจาก          
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีเกณฑ์กว้าง ๆ ดังนี้ (Runyon et al., 1996) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) ระดับความสัมพันธ์ 
90.r  สูง 

89.70.  r  ค่อนข้างสูง 
69.50.  r  ปานกลาง 
49.30.  r  ค่อนข้างต่ า 

29.r  ต่ า 
  
 นอกจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวยังมีการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ว่าตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยสถิติวิเคราะห์ 1) ค่าสถิติ 
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Bartlett’s test of Sphericity เป็นการทดสอบในเบื้องต้นของสมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งเป็นค่าสถิติ
ทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity metrix) หรือไม่ โดย
พิจารณาจากค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ( .05) ซึ่งแสดงว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้
วิ เคราะห์องค์ประกอบต่อไป  (Bartlett, 1954 cited in Tabachnick & Fidell, 1983; Bollen, 
1989 cited in Hair et al., 1998) 2) ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เป็นดัชนีเปรียบเทียบ
ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และขนาดของสหสัมพันธ์บางส่วน (partial correlation) 
ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืน ๆ ออกไปแล้ว ว่ามีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปรมากพอ (measure of sampling adequacy) ที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ ถ้าหาก KMO มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเหมาะสมมาก ส่วนค่าท่ีน้อยกว่า .50 เป็นค่าที่ไม่
เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ รายละเอียดเกณฑ์ค่าดัชนี KMO เป็นดังนี้ (Bollen, 1989 cited 
in Hair et al., 1998) 
 

ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin ระดับความเหมาะสม 
KMO > .90  ดีมาก 
.8 < KMO < .89 ดี 
.7 < KMO < .79 ปานกลาง 
.6 < KMO < .69 น้อย 
.5 < KMO < .59 น้อยมาก 

KMO < .50 ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ 
 
3.2 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis: CFA) ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
  การประเมินโมเดลการวัด ได้ดังนี้ 1) ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงพิจารณา
จาก Standardized Factor Loading ใน LX และ LY ควรมีค่ามากกว่า .5 และมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Hair et al., 2010) 2) ความเที่ยงของตัวแปรแฝง c  Composite Reliability ควรมากกว่า 0.6                
3) ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ v  ควรมากกว่า 0.5 ค านวณได้จากสูตร 
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ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง c  
 

 
   










2

2

c  

 
c   = ความเที่ยงของตัวแปรแฝง  

   = น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
   = ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
   = ผลรวม 
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ v  
 

 
   










2

2

v  

 
v   = ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 

   = น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
   = ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
   = ผลรวม 

 
3.3 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยวิเคราะห์

หาค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intarclass Correlations: ICC) ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว เพ่ือดูว่าร้อยละ
ของการผันแปรทั้งหมดในแต่ละด้านว่านอกจากมีความผันแปรภายในกลุ่มแล้วยังมีความผันแปร
ระหว่างกลุ่มหรือไม่ เนื่องจากการวิเคราะห์พหุระดับนั้นตัวแปรที่ศึกษาต้องมีความผันแปรทั้งในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม จึงเหมาะสมที่จะน าตัวแปรหรือข้อมูลในชุดนั้น  ๆ ไปวิเคราะห์พหุระดับ 
(Duncan, 1998) โดยพิจารณาจากค่า ICC ถ้า ICC มีขนาดใหญ่หรือมีค่ามากแสดงว่าความสอดคล้อง
กันสูง แต่ถ้า ICC มีขนาดเล็กหรือมีค่าน้อย (<.05) แสดงว่าข้อมูลในระดับบุคคลไม่มีความผันแปรใน
ระดับกลุ่ม ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ ทั้งนี้ค่า ICC ควรจะมีค่ามากกว่า .05 
จึงจะน าไปวิเคราะห์พหุระดับได้ (Snijders & Bosker, 1999)  

3.4 การวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ          
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือประมาณค่าอิทธิพลของตัวแปรท านายระดับครู และระดับโรงเรียน ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 3.4.1 วิเคราะห์เฉพาะโมเดลสมการโครงสร้างของตัวแปรระดับครู เป็นการศึกษา
ความสามารถในการท านายเฉพาะตัวแปรระดับครู (individual level) ที่มีต่อตัวแปรตามประสิทธิผล
ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียว (single level SEM) วิเคราะห์
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เฉพาะโมเดลสมการโครงสร้างของตัวแปรระดับโรงเรียน เป็นการศึกษาความสามารถในการท านาย
เฉพาะตัวแปรระดับโรงเรียน ที่มีต่อตัวแปรตามประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างระดับเดียว (single level SEM) 

 3.4.2 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel SEM) เป็นการศึกษา
ระดับครู และระดับโรงเรียนที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ในการตรวจสอบความตรงถ้าโมเดลที่ไม่มีความตรง ผู้วิจัยจะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์
ใหม่ การปรับแก้พิจารณาจากดัชนีปรับรูปแบบ (modification Indices) และพ้ืนฐานทางทฤษฎี            
ที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้โมเดลที่มีความตรงโดยพิจารณาความ
สอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์ดัชนีในงานของ (Hooper et al., 
2008) ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน เกณฑ์วัดระดับความ

กลมกลืน 
df/2  < 2 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) > 0.95 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (Adjusted Goodness of 
Fit Index: AGFI) 

> 0.95 

ค่าดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI) > 0.95 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index: CFI) 

> 0.95 

ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนเหลือ (Root Mean Square 
Residual: RMR) 

< 0.08 

ค่าดัชนี รากของค่ าเฉลี่ ยก าลั งสองของส่ วนที่ เหลือมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) 

< 0.08 

ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

< 0.07 

 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multilevel structural 

equation model) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิ จัย คือ เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียน พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้น         
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  4.3  ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดล 
  4.4  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรในการวิจัย 
  4.5  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 
  4.6 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
  4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิตและตัวแปร  
ต่าง ๆ ในการน าเสนอ ดังนี้ 
  ค่าสถิติ 

X  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2  แทน ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
xyr  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

CV แทน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
SE แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
SK แทน ค่าความเบ ้
KU แทน ค่าความโด่ง 

2R  แทน สัมประสิทธิ์การท านาย 
df แทน องศาอิสระ 
p  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
b  แทน สัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
  แทน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานหรือค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน 



 224 

TLI แทน ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ 
CFI แทน ดัชนีเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล 
SRMR แทน ค่ามาตรฐานดัชนีฐานรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่

เหลือ 
RMSEA แทน ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดย 

การประมาณค่า 
CFA แทน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

cP  แทน ความเที่ยงของตัวแปรแฝง 
vP  แทน ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรที่ถูกสกัดได้ 

** แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 
ระดับครู  within level 
X1  แทน แรงจูงใจในการท างาน 
 y1 แทน ความก้าวหน้า 
 y2 แทน การยอมรับนับถือ 
 y3 แทน ลักษณะของงาน 
 y4 แทน ความส าเร็จของงาน 
X2  แทน ความผูกพันต่อองค์การ 
 y5 แทน ความทุ่มเทในการท างาน 
 y6 แทน ความจงรักภักด ี
 y7 แทน ความศรัทธา 
X3  แทน การสนับสนุนทางสังคม 
 y8 แทน การสนับสนุนทางอารมณ์ 
 y9 แทน การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ 
 y10 แทน การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ 
 y11 แทน การให้ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับโรงเรียน  between level 
X4  แทน บรรยากาศองค์การ 
 y12 แทน บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 
 y13 แทน บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 
 y14 แทน บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ 
X5  แทน วัฒนธรรมองค์การ 
 y15 แทน ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
 y16 แทน การมอบอ านาจ 
 y17 แทน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
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 y18 แทน ความเอ้ืออาทร 
X6  แทน ภาวะผู้น า 
 y19 แทน การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
 y20 แทน การกระตุ้นปัญญา 
 y21 แทน การสร้างแรงบันดาลใจ 
 y22 แทน การสร้างบารม ี
X7  แทน สมรรถนะองค์การ 
 y23 แทน ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 y24 แทน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
 y25 แทน การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 
 y26 แทน การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ 
 y27 แทน การใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อส ารใน                     

การบริหาร 
Y  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 e1 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 e2 แทน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 e3 แทน ความพึงพอใจของคร ู
 e4 แทน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
    

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล
เบื้องต้นของครูผู้สอน และข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหารโรงเรียน 
  4.1.1  ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน 

      กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดย
ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง 487 คน (69.4%) เป็นเพศชาย 215 คน (30.6%) ระดับการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 378 คน (53.8%) ระดับปริญญาโท 318 คน (45.3%) และระดับปริญญาเอก 6 คน 
(0.9%) ประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 1-15 ปี 385 คน (54.84%) 16-30 ปี 234 คน (33.3%) 
และ 31 ปีขึ้นไป 83 คน (11.82%) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
ตัวแปร ครูผู้สอน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 หญิง 487 69.4 
 ชาย 215 30.6 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 378 53.8 
 ปริญญาโท 318 45.3 
 ปริญญาเอก 6 0.9 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 1-15 ปี 385 54.84 
 16-30 ปี 234 33.3 
 31 ปีขึ้นไป 83 11.82 
 

4.1.2  ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 
   กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จาก

แบบสอบถาม  โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย 182 คน (77.8%) เป็นเพศหญิง 52 คน (22.2%) ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท 199 คน (85.04%) ระดับปริญญาเอก 21 คน 
(8.97%) และระดับปริญญาตรี 14 คน (5.98%) ประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 1-15 ปี 43 คน 
(18.38%) 16-30 ปี 104 คน (44.44%) และ 31 ปีขึ้นไป 87 คน (37.18%) รายละเอียดดัง            
ตารางที ่4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อย ละของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน 
 

ตัวแปร ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    
 หญิง 182 77.8 
 ชาย 52 22.2 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

ตัวแปร ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 14 5.98 
 ปริญญาโท 199 85.04 
 ปริญญาเอก 21 8.97 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 1-15 ปี 43 18.38 
 16-30 ปี 104 44.44 
 31 ปีขึ้นไป 87 37.18 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน n =234 ระดับ อันดับที่ 

X  S.D.   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (e1) 4.218 0.756 มาก 3 
การมีส่วนร่วมของชุมชน (e2) 4.244 0.773 มาก 2 
ความพึงพอใจของครู (e3) 4.171 0.773 มาก 4 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน (e4) 4.269 0.735 มาก 1 

รวม 4.23 0.76 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดล 
 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณค่าด้วยวิธี Maximum likelihood (ML) 
โดยใช้สถิติ 2 ทดสอบหรือการวิเคราะห์ด้วยสถิติตัวแปรพหุนาม ข้อตกลงเบื้องต้นของการ            
ใช้สถิติข้อหนึ่งคือตัวแปรที่น ามาทดสอบจะต้องมีการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร (multivariate 
normality) ในเบื้องต้นการตรวจสอบส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการแจกแจงตัวแปรเดี่ยว (univariate 
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normality) โดยหน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล ( individual group) สถิติที่น ามาใช้ใน           
การวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นการแจกแจงหรือการกระจายของข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าสูงสุด (MAX) ค่าต่ าสุด (MIN) ค่าความเบ้ (SK) 
และความโด่ง (KU) เพ่ือแสดงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลในทุกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามวิจัย โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย 2) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการ
วิจัย รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย 
 

 
ตัวแปร 

ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง  
X  S.D. CV MIN MAX SK KU 

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y)        
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน (e1) 4.218 0.756 17.92 1 5 -0.781 0.399 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน (e2) 4.244 0.773 18.21 1 5 -0.845 0.647 
 ความพึงพอใจของครู (e3) 4.171 0.773 18.53 1 5 -0.812 0.820 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

(e4) 
4.269 0.735 17.22 2 5 -0.798 0.362 

  4.230 0.760 17.97 1.25 5 -0.810 0.560 
แรงจูงใจในการท างาน (X1)        
 ความก้าวหน้า (y1) 4.099 0.911 22.22 1 5 -0.800 0.170 
 การยอมรับนับถือ (y2) 4.029 0.904 22.44 1 5 -0.698 0.140 
 ลักษณะของงาน (y3) 4.142 0.888 21.44 1 5 -0.846 0.293 
 ความส าเร็จของงาน (y4) 4.008 0.919 22.93 1 5 -0.843 0.641 

  4.070 0.910 22.26 1 5 -0.800 0.310 
ความผูกพันต่อองค์การ (X2)        
 ความทุ่มเทในการท างาน (y5) 4.036 0.916 22.70 1 5 -0.832 0.568 
 ความจงรักภักดี (y6) 4.039 0.936 23.17 1 5 -0.777 0.205 
 ความศรัทธา (y7) 4.057 0.971 23.93 1 5 -0.724 0.083 

  4.040 0.940 23.27 1 5 -0.780 0.290 
การสนับสนุนทางสังคม (X3)        
 การสนับสนุนทางอารมณ์ (y8) 4.356 0.813 18.66 1 5 -1.269 1.549 
 การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ 

(y9) 
4.321 0.776 17.96 1 5 -0.932 0.042 

 การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ (y10) 4.179 0.878 21.01 1 5 -0.981 0.493 
 การให้ข้อมูลข่าวสาร (y11) 4.191 0.879 20.97 1 5 -0.938 0.495 
  4.260 0.840 19.65 1 5 -1.030 0.640 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 

 
ตัวแปร 

ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง  
X  S.D. CV MIN MAX SK KU 

บรรยากาศองค์การ (X4)        
 บรรยากาศแบบมุ้ งเน้นด้านวิชาการ 

(y12) 
3.752 0.883 23.53 1 5 -0.550 0.393 

 บรรยากาศแบบใช้อ านาจ (y13) 3.731 0.884 23.69 1 5 -0.383 0.316 
 บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ (y14) 3.705 0.909 24.53 1 5 -0.383 0.126 
  3.73 0.89 23.92 1 5 -0.44 0.28 
วัฒนธรรมองค์การ (X5)        
 ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (y15) 3.718 0.887 23.86 1 5 -0.307 -0.074 
 การมอบอ านาจ (y16) 3.782 0.893 23.61 1 5 -0.286 -0.503 
 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งของโรงเรียน 

(y17) 
3.791 0.836 22.05 1 5 -0.123 -0.477 

 ความเอื้ออาทร (y18) 3.786 0.847 22.37 1 5 -0.302 -0.072 
  3.77 0.89 23.92 1 5 -0.44 0.28 
ภาวะผู้น า (X6)        
 การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล (y19) 3.697 0.868 23.48 1 5 -0.204 -0.051 
 การกระตุ้นปัญญา (y20) 3.641 0.864 23.73 1 5 -0.282 0.042 
 การสร้างแรงบันดาลใจ (y21) 3.589 0.959 26.72 1 5 -0.332 -0.093 
 การสร้างบารมี (y22) 3.603 0.927 25.73 1 5 -0.304 -0.166 
  3.63 0.90 24.92 1 5 -0.28 -0.07 
สมรรถนะองค์การ (X7)        
 ความรู้ความสามารถของบุคลากร (y23) 4.299 0.789 18.35 1 5 -1.114 1.296 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (y24) 4.222 0.776 18.38 2 5 -0.063 -0.391 
 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม (y25) 4.149 0.833 20.08 1 5 -0.069 -0.002 
 การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ (y26) 4.133 0.826 19.99 1 5 -0.081 0.462 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการบริหาร (y27) 
4.252 0.756 17.78 1 5 -0.085 0.502 

  4.19 0.800 19.06 1 5 -0.07 0.14 
 
หมายเหตุ   SESK1  = 0.091    SEKU1  = 0.183   SESK2  = 0.159    SEKU2  = 0.317 
 
 จากตารางที่ 4.4 เมื่อวิเคราะห์ความเบ้ และความโด่งของข้อมูล พบว่า ค่าความเบ้มี ค่า
ต่ าสุดเท่ากับ -1.269 และค่าความเบ้สูงสุดเท่ากับ -0.063 ค่าความโด่งมีค่าต่ าสุดเท่ากับ -0.002 และ
ค่าความโด่งสูงสุดเท่ากับ 1.549 จะเห็นได้ว่าความเบ้และความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 ซึ่งแสดง
ว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Tabachnick & Fidell, 2007) 
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4.3.1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรในการวิจัย 
 4.3.1.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน วัดจาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) ความพึงพอใจของครู 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 4 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.23) โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การมีส่วนร่วม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู ( X =4.269, 4.245, 4.218, 4.171) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 17.92, 
18.21, 18.53, 17.22) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความเบ้ และความโด่ง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวแต่ละตัวมี
ค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัว
ค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัวบ่งชี้
เหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลน้อย  
 4.3.1.2 แรงจูงใจในการท างาน 
 ตัวแปรแรงจูงใจในการท างาน วัดจาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้า 2) การยอมรับ
นับถือ 3) ลักษณะของงาน และ 4) ความส าเร็จของงาน ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน แสดงให้เห็น
ว่า ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า การยอมรับนับถือ และความส าเร็จของงาน ( X =4.142, 4.099, 
4.029, 4.008) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว พบว่า แตกต่างกัน 
(CV= 22.22, 22.44, 21.44, 22.93) ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และความโด่ง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว
แต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัว
บ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง 
แสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลน้อย  
 4.3.1.3 ความผูกพันต่อองค์การ 
 ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ วัดจาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความทุ่มเทในการท างาน                
2) ความจงรักภักดี และ 3) ความศรัทธา ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้                
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความศรัทธา 
ความจงรักภักดี และ ความทุ่มเทในการท างาน ( X =4.057 , 4.039, 4.036) เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 22.70, 23.17, 23.93) 
ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และความโด่ง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะ
การแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความ
โด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซ่ึงลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย  
 4.3.1.4 การสนับสนุนทางสังคม 
 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม วัดจาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์              
2) การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ 3) การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ และ 4) การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.26) 
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โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านการเงิน
และสิ่งของ การให้ข้อมูลข่าวสาร และการได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ ( X =4.356, 4.321, 4.191, 
4.179) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว พบว่า แตกต่างกัน                
(CV= 18.66, 17.96, 21.01, 20.97) ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และความโด่ง พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว
แต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัว
บ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง 
แสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลน้อย  
 4.3.1.5 บรรยากาศองค์การ 
 ตัวแปรบรรยากาศองค์การ วัดจาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ             
2) บรรยากาศแบบใช้อ านาจ และ 3) บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ บรรยากาศแบบใช้อ านาจ บรรยากาศ
แบบมนุษยสัมพันธ์ ( X =3.752, 3.731, 3.705) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของ
ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว พบว่าแตกต่างกัน (CV = 23.53, 23.69, 24.53) ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และ
ความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้าย
เล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้  บรรยากาศแบบ
มนุษยสัมพันธ์ มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลมาก  
 4.3.1.6 วัฒนธรรมองค์การ 
 ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ วัดจาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน              
2) การมอบอ านาจ 3) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ4) ความเอ้ืออาทร ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ความเอ้ืออาทร การมอบอ านาจ ความ
มุ่ งประสงค์ของโรงเรียน  ( X =3.791 , 3.786, 3.782, 3.718) เมื่ อ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์                    
การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว พบว่าแตกต่างกัน (CV = 23.86, 23.61, 22.05, 22.37) 
ตามล าดับพิจารณาความเบ้ และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการ
แจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่ง
ของตัวบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลมาก  
 4.3.1.8 ภาวะผู้น า 
 ตัวแปรภาวะผู้น า วัดจาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การกระตุ้นปัญญา การค านึงถึงความเป็นเอก
บุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างบารมี ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า ตัว
บ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ การค านึงถึง
ความเป็นเอกบุคคล การกระตุ้นปัญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ ( X =3.791, 3.786, 
3.782, 3.718) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว พบว่าแตกต่างกัน 
(CV = 23.48, 23.73, 26.72, 25.73) ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และความโด่งพบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละ
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ตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่
ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล การสร้างแรงบันดาล
ใจ การสร้างบารมี มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลมาก ตัวบ่งชี้ การกระตุ้นปัญญา มีค่าเป็นบวก ซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้มี
การกระจายของข้อมูลน้อย  
 4.3.1.9  สมรรถนะขององค์การ  
 ตัวแปรสมรรถนะขององค์การวัดจาก 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความรู้ความสามารถของบุคคล 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่า 
ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.19) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความรู้
ความสามารถของบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ ( X =4.299, 4.252, 
4.222, 4.149, 4.133) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัว พบว่า
แตกต่างกัน (CV = 18.35, 18.38, 22.08, 19.99, 17.78) ตามล าดับ พิจารณาความเบ้ และความโด่ง
พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่า 
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของตัวบ่งชี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่ามีการ
กระจายของข้อมูลมาก ตัวบ่งชี้ ความรู้ความสามารถของบุคคล การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารมีค่าเป็นบวก ซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัว
บ่งชี้เหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลน้อย  

4.3.2  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 31 ตัว ในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด                
มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ต่อไป โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ ใช้ในการศึกษา 
(correlation matrix) รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 233 

ตารางท่ี 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ได้ 
 
ตัวแปร e1 e2 e3 e4 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 

e1 1.00             
e2 .322** 1.00            
e3 .454** .577** 1.00           
e4 .425** .352** .409** 1.00          
y1 .507** .480** .444** .509** 1.00         
y2 .491** .491** .453** .473** .587** 1.00        
y3 .481** .474** 434** .442** .542** .535** 1.00       
Y4 .446** .417** .383** .393** .507** .574** .576** 1.00      
y5 .378** .385** .360** .418** .495** .533** .472** .532** 1.00     
y6 .438** .453** .450** .412** .467** .481** .486** .443** .591** 1.00    
y7 .411** .414** .426** .395** .446** .441** .432** .427** .499** .620** 1.00   
y8 .193** .140** .255** .244** .230** .241** .235** .247** .394** .391** .407** 1.00  
y9 .208** .201** .255** .230** .262** .226** .235** .283** .268** .268** .236** .430** 1.00 
y10 .179** .118** .188** .154** .267** .266** .187** .273** .292** .254** .190** .378** .358** 
y11 .175** .111** .181** .167** .190** .206** .129** .222** .193** .148** .116** .401** .311** 
y12 .159** .176* .244** .211** .182* .305** .224** .211** .251** .404** .291** .327** .466** 
y13 .233** .269** .343** .196* .427** .412** .386** .408** .306** .377** .330** .431** .421** 
y14 .181** .313** .288** .179* .233** .229** .299** .349** .208** .293** .158* .261** .375** 
y15 .157** .274** .235** .173* .277** .332** .231** .233** .223** .351** .291** .336** .328** 
y16 .217** .299** .266** .293** .299** .339** .268** .322** .336** .297** .225** .302** .380** 
y17 .303** .314** .277** .232** .338** .268** .258** .345** .320** .338** .272** .378** .429** 
y18 .304** .224** .203** .151* .362** .291** .271** .351** .280** .279** .337** .297** .435** 
y19 .287** .260** .243** .203** .361** .224** .280** .365** .246** .251** .287** .268** .400** 
y20 .277** .199** .280** .252** .242** .173** .257** .347** .321** .313** .305** .346** .271** 
y21 .259** .216** .200** .193** .329** .264** .186** .378** .301** .255** .234** .284** .264** 
y22 .160** .197** .227** .167* .304** .230** .246** .319** .355** .304** .223** .280** .272** 
y23 .103* .125* .182** .168** .166P* .128* .170** .168** .116* .116* .165* .126* .179** 
y24 .183* .142** .170* .164* .190* .150* .195** .121* .140* .144* .147* .199** .138* 
y25 .175* .190** .194** .149* .234** .158* .169** .209** .198** .157* .123* .187** .173** 
y26 .197* .151* .154** .124* .235** .179** .194** .137* .155* .152* .142* .142* .151** 
y27 .114* .171** .165** .152* .208** .128* .121* .199** .125* .149* .129* .165** .172** 

ตัวแปร y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 

y10 1.00             
y11 .484** 1.00            
y12 .636** .421** 1.00           
y13 .549** .512** .552** 1.00          
y14 .486** .514** .475** .531** 1.00         
y15 .426** .403** .511** .585** .575** 1.00        
y16 .366** .411** .453** .505** .388** .442** 1.00       
y17 .383** .449** .482** .495** .476** .464** .502** 1.00      
y18 .423** .430** .505** .532** .429** 353** .358** .518** 1.00     
y19 .379** .448** .413** .474** .430** .362** .413** .539** .629** 1.00    
y20 .340** .557** .355** .423** .395* .304** .371** .478** .458** .467** 1.00   
y21 .474** 1.00** .421** .521** .514** .403** .411** .449** .430** .467** .557** 1.00  
y22 .460** .564** .413** .399** .409** .281** .434** .413** .416** .448** .454** .564** 1.00 
y23 .156* .248** .446** .131* .149* .154** .227** .219** .147* .458** .196** .248** .181** 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)  
 
ตัวแปร y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 
y24 .125* .278** .144* .117* .138* .154** .144* .165** .144* .171** .203** .278** .272** 
y25 .218** .233** .159* .246** .173** .186** .119* .175** .137* .158* .230** .233** .155** 
y26 .129* .280** .176** .188* .114* .122* .162* .233** .157* .140* .259** .280** .249** 
y27 .115* .246** .139* .234** .134* .190** .219** .129* .139* .128* .134* .246** .268** 
e1 .201** .324** .188* .251** .146* .113* .270** .233** .186** .157* .236** .324** .290** 
e2 .126* .245** .162* .234** .141* .182** .146* .126* .231** .248** .215** .245** .208** 
e3 .144* .257** .185* .304** .172* .158* .147* .152* .141* .193** .220** .257** .149* 
e4 .268** .279** .202** .189* .135* .145* .227** .157* .127* .209** .207** .279** .208** 

ตัวแปร y23 y24 y25 y26 y27 e1 e2 e3 e4     

y23 1.00             
y24 .423** 1.00            
y25 .487** .446** 1.00           
y26 .453** .503** .526** 1.00          
y27 .404** .337** .348** .444** 1.00         
e1 .103* .183* .175* .197* .114* 1.00        
e2 .125* .142** .190* .151* .171** .322** 1.00       
e3 .182** .170* .194** .165** .152* .454** .577** 1.00      
e4 .168** .164** .149* .124* .152* .425** .352** .409** 1.00     

 
* p <.05, ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.5 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบ
ของแต่ละตัวพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของประสิทธิผล    
ของโรงเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.322 – .577 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของแรงจูงใจในการท างาน    
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.507 - 0.587 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.499-0.620  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.358 - 0.484 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ มีค่าอยู่ระหว่าง  0.475 - 0.531 
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.353 - 0.518 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
องค์ประกอบของภาวะผู้น า มีค่าอยู่ระหว่าง  0.448 - 0.564 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ ในองค์ประกอบ            
ของสมรรถนะองค์การ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.337 - 0.526 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 
ทุกคู่สามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์สมการโครงสร้างต่อไปได้ 
 นอกจากวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วยังมีการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมว่าตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยสถิติวิเคราะห์ ค่าสถิติ 
Bartlett’s test of Sphericity เป็นการทดสอบในเบื้องต้นของสมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งแสดงว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมที่
จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และขนาดของสหสัมพันธ์
บางส่วน (partial correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืน ๆ
ออกไปแล้ว ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอ ที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วย
ค่ า ดั ช นี  KMO ซึ่ ง ส ถิ ติ ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ค รู  Bartlett’s test of Sphericity มี ค่ า Approx.                   
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2 =2946.202 , df =55, p =.000 ระดับโรงเรียน Bartlett’s test of Sphericity มีค่า Approx. 
2 =1969.781, df = 190, p =.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ

สอดคล้องกับค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .888, .906) แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไม่เป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้   
 
4.4  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลวัดตัวแปรในการวิจัย  

การวิเคราะห์ในตอนนี้มีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดล
การวัดซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎี (proposed model) ว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หรือตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดเป็นตัวแทนของการวัดตัวแปรหรือไม่ เนื่องจากตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัยเป็นตัวแปรที่สร้างจากทฤษฎี (construct) ไม่สามารถวัดได้โดยตรงต้องวัด
ทางอ้อมจากตัวแปรสังเกตได้ การวิจัยครั้งนี้มีโมเดลการวัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นตัวแปร
แฝง 8 ตัว ได้แก่ ประสิทธิผลของโรงเรียน แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ การ
สนับสนุนทางสังคม บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และสมรรถนะองค์การ ดังนั้น
ก่อนน าไปใช้จ าเป็นต้องตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงดังกล่าว วิธีทางสถิติที่ใช้คือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level confirmatory factor analysis) ด้วย
โปรแกรม Mplus version 8.1 Licenses STBML80005818 ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับต่อไป  
 ทั้งนี้ก่อนท าการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ด าเนินการวิเคราะห์           
ค่าสหสัมพันธ์ก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวในโมเดลมีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ ทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์เป็นอย่างไร รายละเอียดการตรวจสอบความตรง            
เชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดของแต่ละตัวแปรแฝงเป็นดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statmodel.com/orderonline/account.php?action=new_return_license&license=STBML80005818
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
ประสิทธิผลของโรงเรียน  

 
ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 

e1 e2 e3 e4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน e1 1.00    
การมีส่วนร่วมของชุมชน e2 .322** 1.00   
ความพึงพอใจของครู e3 .454** .577** 1.00  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน e4 .425** .352** .409** 1.00 
X  4.218 4.244 4.171 4.269 
S.D. .756 .773 .773 .735 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .720 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 216.045, df = 6, p  = .000 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวในโมเดล
ประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .322 - .577 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และ
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ระดบัค่อนข้างต่ า จนถึงปานกลาง ทั้งนี้ความพึงพอใจในการท างานของครูกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีความสัมพันธ์มากที่สุด ( xyr .577) และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันต่ าสุด  ( xyr .322) ผลการทดสอบค่าสถิติ  Bartlett’s Test of 
Sphericity: Approx. 2 =216.045, df = 6, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้า
ใกล้ 1 (KMO = .720) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน e1 0.672** 0.061 11.050 0.452 
การมีส่วนร่วมของชุมชน e2 0.514** 0.071 7.242 0.264 
ความพึงพอใจของครู e3 0.663** 0.062 10.754 0.440 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน e4 0.632** 0.061 10.425 0.400 

2 = 1.220, df = 1, p = 0.269, RMSEA = 0.031, SRMR = 0.010, CFI =0.999, TLI = 0.994 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ 2 = 1.220, df = 1, p = 0.269, RMSEA = 0.031, SRMR = 
0.010, CFI =0.999, TLI = 0.994 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปร
สังเกตได้ในโมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (  = 0.672) ความพึงพอใจของครู 
(  = 0.663) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (  = 0.632)  และการมีส่วนร่วมของชุมชน       
(  = 0.514) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.264-0.452 โดย
องค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (e1) 

2R =0.452 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวมีความส าคัญในด้านประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีค่า
น้ าหนักเป็นบวก หมายถึง โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของครู 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชน สูง จะส่งผลให้ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสูงด้วย ขณะเดียวกันในทางตรงข้ามหากโรงเรียนใดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ความพึงพอใจของครู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่ า                  
จะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกตัวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.1 
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.560(.082) 

.600(.077) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 =1.220, df = 1, p = 0.269, RMSEA = 0.031, SRMR = 0.010, CFI =0.999, TLI =0.994 
 
ภาพที่ 4.1 โมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
 จากภาพที่  4.1 การประเมินโมเดลการวัด ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ ใช้วัดตัวแปรแฝง               
เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 
0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง cP  มีค่าเท่ากับ .0716 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปร
แฝงที่ถูกสกัดได้ vP  มีค่าเท่ากับ 0.504 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล

แรงจูงในในการท างาน 
  

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 
y1 y2 y3 y4 

ความก้าวหน้า y1 1.00    
การยอมรับนับถือ y2 .587** 1.00   
ลักษณะของงาน y3 .542** .535** 1.00  
ความส าเร็จของงาน y4 .507** .574** .576** 1.00 
X  4.099 4.029 4.141 4.008 
S.D. .911 .904 .888 .919 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .803 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 1039.644, df = 6, p  = .000 
 
** p < .01 
 
 
 

e1 

e2 

e3 

e4 

1.00 

 

Y 

.548(.082) 

.736(.073) 
0.672 

0.514 
0.663 

0.632 
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวในโมเดล
แรงจูงใจในการท างาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .507 - .587 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และ
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง ทั้งนี้การยอมรับนับถือกับความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์มากที่สุด ( xyr .587) และ
ความส าเร็จของงานกับความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ( xyr .507) ผลการทดสอบค่าสถิติ 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. 2 = 1039.644, df = 6, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .803) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างาน 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

ความก้าวหน้า y1 0.745** 0.023 32.104 .555 
การยอมรับนับถือ y2 0.789** 0.022 35.513 .622 
ลักษณะของงาน y3 0.699** 0.027 26.239 .489 
ความส าเร็จของงาน y4 0.707** 0.026 27.195 .500 

2 =5.729, df =1, p =0.1067, RMSEA =0.081, SRMR =0.010, CFI =0.995, TLI =0.973 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างานมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่ 2 =5.729, df =1, p =0.1067, RMSEA =0.081, SRMR 
=0.010, CFI =0.995, TLI =0.973 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปร
สังเกตได้ในโมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างาน จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ การยอมรับนับถือ (  = 0.789) ความส าเร็จของงาน (  = 0.707) 
ความก้าวหน้า (  = 0.745)  และลักษณะของงาน (  = 0.699) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์  
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.511(.037) 

.500(.037) 

การท านาย 2R มีค่าอยู่ระหว่าง 0.489-0.622 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด 
คือ การยอมรับนับถือ (y2) 2R =0.622 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวมีความส าคัญในด้านแรงจูงใจในการท างาน โดยมีค่า
น้ าหนักเป็นบวก หมายถึง การที่ครูได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมกัน ท างานได้
บรรลุผลส าเร็จสูง มีความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน และลักษณะของงานที่ท าตรงกับความรู้
ความสามารถ จะส่งผลให้มีแรงจูงใจในการท างานสูงด้วย ขณะเดียวกันในทางตรงข้าม การที่ครูไม่ได้
รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมกัน ท างานได้บรรลุผลส าเร็จสูง ไม่มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และลักษณะของงานที่ท าไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ จะส่งผลให้มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่สังเกตได้ที่ ใช้ในการวัดแรงจูงใจในการท างานทุกตัวมี
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 =5.729, df =1, p =0.1067, RMSEA =0.081, SRMR =0.010, CFI =0.995, TLI =0.973 
 
ภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างาน 
 
 จากภาพที่ 4.2 การประเมินโมเดลการวัดแรงจูงใจในการท างาน ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้
วัดตัวแปรแฝง เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง cP  มีค่าเท่ากับ .082 และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ vP  มีค่าเท่ากับ 0.72  
 
 
 
 
 
 
 
 

y1 

y2 

y3 

y4 

1.00 

 

X1 

.445(.035) 

.378(.035) 
0.745 

0.789 
0.699 

0.707 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล   
ความผูกพันต่อองค์การ  

 
ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 

y5 y6 y7 
ความทุ่มเทในการท างาน y5 1.00   
ความจงรักภักดี y6 .591** 1.00  
ความศรัทธา y7 .499** .620** 1.00 
X  4.036 4.039 4.057 
S.D. .916 .936 .971 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .695 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 682.642, df = 3, p  = .000 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวในโมเดล
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .499 - .620 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และ
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ความศรัทธากับความจงรักภักดีมีความสัมพันธ์มากที่สุด ( xyr .620) และความ
ศรัทธากับความทุ่มเทในการท างานมีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ( xyr .499) ผลการทดสอบค่าสถิติ 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. 2 =682.642, df = 3, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิ เคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .695) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การ 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

ความทุ่มเทในการท างาน y5 .690** 0.026 23.593 0.476 
ความจงรักภักดี y6 .857** 0.023 36.736 0.734 
ความศรัทธา y7 .724** 0.025 28.723 0.524 

2 =0.632, df=1, p = 0.4267, RMSEA =0.000, SRMR= 0.000, CFI=1.000, TLI =1.000 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =0.632, df=1, p = 0.4267, RMSEA =0.000, SRMR= 
0.000, CFI=1.000, TLI =1.000 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกต
ได้ในโมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การ จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 3 
ตัว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด คือ ความจงรักภักดี (  = 0.857) ความศรัทธา (  = 0.724) และความทุ่มเทใน
การท างาน (  = 0.690)  และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R มีค่าอยู่ระหว่าง 0.476-
0.734 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด คือ ความจงรักภักดี (y6) 2R =0.734 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 2 ตัว เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในด้านความผูกพันต่อองค์การ 
โดยมีค่าน้ าหนักเป็นบวก หมายถึง ถ้าครูที่มีความจงรักภักดี มีความศรัทธา และมีความทุ่มเทในการ
ท างานสูง จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การสูงด้วย ขณะเดียวกันถ้าครูที่มีความจงรักภักดี มีความ
ศรัทธา และมีความทุ่มเทในการท างานสูง จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การต่ าด้วย แสดงให้เห็น 
ว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์การทุกตัว มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
ดังภาพที่ 4.3 
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.476(.036) 

 
 
 
 
 
 

2 =0.632, df=1, p = 0.4267, RMSEA =0.000, SRMR= 0.000, CFI=1.000, TLI =1.000 
 
ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การ 
 
 จากภาพที่ 4.3 การประเมินโมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การ ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้
วัดตัวแปรแฝง เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง มีค่าเท่ากับ .080 และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ มีค่าเท่ากับ 0.58  
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล   

การสนับสนุนทางสังคม  
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 
y8 y9   y10 y11 

การสนับสนุนทางอารมณ์ y8 1.00    
การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ y9 .430** 1.00   
การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ y10 .378** .358** 1.00  
การให้ข้อมูลข่าวสาร y11 .404** .311** 0.484 1.00 
X  4.356 4.321 4.179 4.191 
S.D. .813 .776 .878 .879 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .730 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 543.495, df = 6, p  = .000 

 

 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวในโมเดล
การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง .311 - .484 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และ
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์

y4 

y5 

y6 

1.00 

X2 

.524(.036) 

.266(.040) 0.857 

0.690 

0.724 
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ระดับปานกลาง ทั้งนี้การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือกับการให้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์มาก
ที่สุด ( xyr .484) และการสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของกับการให้ข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์
กั น ต่ า สุ ด  ( xyr .3 1 1 ) ผ ล ก ารท ด ส อบ ค่ าส ถิ ติ  Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. 

2 =543.495, df = 6, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .730) 
แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์
กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

การสนับสนุนทางอารมณ์ y8 .707** 0.037 19.250 .588 
การสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ y9 .608** 0.036 16.905 .630 
การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ y10 .555** 0.039 14.165 .692 
การให้ข้อมูลข่าวสาร y11 .546** 0.039 14.161 .701 

2 =3.106, df =1, p = 0.0780, RMSEA =0.054, SRMR = 0.010, CFI =0.996, TLI =0.997 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคมมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =3.106, df =1, p = 0.0780, RMSEA =0.054, SRMR = 
0.010, CFI =0.996, TLI =0.997 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกต
ได้ในโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 4 
ตัว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่ สุด  คือ การสนับสนุนทางอารมณ์  (  = 0.707) การสนับสนุนด้านการเงิน                
และสิ่งของ (  = 0.608) การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ (  = 0.555) และการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(  = 0.546) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R  มีค่าอยู่ ระหว่าง .588-.701              
โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร (y11) 2R =.701 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในด้านการสนับสนุนทางสังคมของ
ครูมีค่าน้ าหนักเป็นบวก หมายถึง การที่ครูได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านการเงิน
และสิ่งของ การได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ และการให้ข้อมูลข่าวสาร สูง จะส่งผลให้การสนับสนุน
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.308(.043) 

ทางสังคมของครูสูงด้วย ขณะเดียวกันในทางตรงข้ามหากครูได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์          
ด้านการเงินและสิ่งของ ได้รับค าแนะน าปรึกษาหารือ และให้ข้อมูลข่าวสาร ต่ า จะส่งผลให้การ
สนับสนุนทางสังคมของครูต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวัดการสนับสนุนทาง
สังคมของครูทุกตัวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 =3.106, df =1, p = 0.0780, RMSEA =0.054, SRMR = 0.010, CFI =0.996, TLI =0.997 
 
ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม 
 
 จากภาพที่ 4.4 การประเมินโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้
วัดตัวแปรแฝง เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง cP  มีค่าเท่ากับ 0.70 และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ vP  มีค่าเท่ากับ 0.51  
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล

บรรยากาศองค์การ  
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 
y12 y13 y14 

บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ y12 1.00   
บรรยากาศแบบใช้อ านาจ y13 .552** 1.00  
บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ y14 .475** .531** 1.00 
X  3.752 3.731 3.705 
S.D. .887 .893 .836 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .692 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 176.470, df = 3, p  = .000 
 
* p < .05, ** p < .01 

y8 

y9 

y10 

1.00 

 

X3 

.412(.036) 

.379(.044) 
0.857 
0.707 
0608 

y11 .299(.042) 

0.555 
0.546 
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 จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตัวในโมเดล
บรรยากาศองค์การ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.475 - .552 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการกับบรรยากาศแบบใช้อ านาจ มีความสัมพันธ์มาก
ที่สุด ( xyr .552) และบรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์กับบรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ                 
มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ( xyr .475) ผลการทดสอบค่าสถิติ  Bartlett’s Test of Sphericity: 
Approx. 2 =176.470, df = 3, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = 
.692) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างได ้
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ y12 .703** 0.050 14.167 0.494 
บรรยากาศแบบใช้อ านาจ y13 .785** 0.048 16.254 0.617 
บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ y14 .676** 0.050 13.454 0.457 

2 =0.000, df =1, p =0.1108, RMSEA =0.040, SRMR =0.056, CFI =0.997, TLI =0.990 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =0.000, df =1, p = 0.1108, RMSEA =0.040, SRMR = 0.056, CFI 
=0.997, TLI =0.990 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
การวัดบรรยากาศองค์การ จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร ทั้ง  3 ตัว พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมาก
ที่สุด คือ บรรยากาศแบบใช้อ านาจ (  = 0.758) บรรยากาศแบบมุ่งเน้นวิชาการ (  = 0.703) และ
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.543(.068) 

บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ (  = 0.676)  และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R  มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.457-0.617 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด คือ บรรยากาศแบบใช้
อ านาจ (y13) 2R =0.617 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวเป็นตัวบ่งชี้มีความส าคัญในด้านบรรยากาศองค์การ 
โดยมีค่าน้ าหนักเป็นบวก ซึ่งหมายถึง การที่โรงเรียนมีบรรยากาศองค์การแบบใช้อ านาจ บรรยากาศ
แบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ และบรรยกาศแบบมนุษยสัมพันธ์ สูง จะส่งผลให้บรรยากาศองค์การสูงด้วย 
ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามหากโรงเรียนใดบรรยากาศองค์การแบบใช้อ านาจ บรรยากาศแบบ
มุ่งเน้นด้านวิชาการ และบรรยกาศแบบมนุษยสัมพันธ์ ต่ า จะส่งผลให้บรรยากาศองค์การต่ าด้วย 
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการวัดบรรยากาศองค์การทุกตัวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน ดังภาพที่ 4.5 
 

 
 
 
 
 

2 =0.000, df =1, p =0.1108, RMSEA =0.040, SRMR =0.056, CFI =0.997, TLI =0.990 
 
ภาพที่ 4.5 โมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ 
 
 จากภาพที่ 4.5 การประเมินโมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด
ตัวแปรแฝง เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมี ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง มีค่ าเท่ากับ .0759 และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ มีค่าเท่ากับ 0.513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y12 

y13 

y14 

1.00 
 

X4 

.506(.070) 

.383(.076) 

0.857 0.703 

0.676 

0.785 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล  
วัฒนธรรมองค์การ  

 
ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 

y15 y16 y17 y18 
ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน y15 1.00    
การมอบอ านาจ y16 .442** 1.00   
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน y17 .464** .502** 1.00  
ความเอ้ืออาทร y18 .353** .358** .518** 1.00 
X  3.718 3.782 3.791 3.786 
S.D. .887 .893 .836 .847 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .755 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 220.436, df = 6, p  = .000 
 
* p < .05, ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวในโมเดล
วัฒนธรรมองค์การ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.353 - .518 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับ
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง ทั้งนี้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกับความเอ้ืออาทร มีความสัมพันธ์
มากที่สุด ( xyr .518) และความเอ้ืออาทรกับความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด 
( xyr .353) ผลการทดสอบค่าสถิติ  Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. 2 =220.436 ,        
df = 6, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .755) แสดงให้เห็นว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
มากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การ 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน y15 0.605** 0.054 11.172 .557 
การมอบอ านาจ y16 0.639** 0.052 12.313 .543 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน y17 0.798** 0.045 17.720 .545 
ความเอ้ืออาทร y18 0.617** 0.052 11.955 .673 

2 =3.992, df =2, p = 0.1358, RMSEA =0.065, SRMR = 0.020, CFI =0.991, TLI =0.973 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =3.992, df =2, p = 0.1358, RMSEA =0.065, SRMR = 0.020, CFI 
=0.991, TLI =0.973 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
การวัดวัฒนธรรมองค์การ จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 4 ตัวพบว่า           
ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
มากที่สุดคือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (  = 0.789) การมอบอ านาจ (  = 0.639) ความ
เอ้ืออาทร (  = 0.617)  และความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (  = 0.605) และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การท านาย 2R  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.543-0.673 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายสูงสุด คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (y17) 2R =0.637 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัว เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในด้านวัฒนธรรมองค์ การ           
โดยมีค่าน้ าหนักเป็นบวก หมายถึง โรงเรียนที่มีความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน มีการมอบอ านาจให้กับ
ครู ครูมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความเอ้ืออาทรซึ่งกัน         
และกันจะส่งผลให้โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์การสูงขึ้นด้วย ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้าม หาก
โรงเรียนใดมีความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน มีการมอบอ านาจให้กับครู ครูมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันต่ า จะส่งผลให้วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวัดวัฒนธรรมองค์การทุกตัวมี
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.6  
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.455(.072) 

.324(.064) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 =3.992, df =2, p = 0.1358, RMSEA =0.065, SRMR = 0.020, CFI =0.991, TLI =0.973 
 
ภาพที่ 4.6 โมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การ 
 
 จากภาพที่ 4.6 การประเมินโมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การ ความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด
ตัวแปรแฝง เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง cP  มีค่าเท่ากับ .0760 และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ vP  มีค่าเท่ากับ 0.516  
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล

ภาวะผู้น า  
 

ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 
y19 y20 y21 y22 

การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล y19 1.00    
การกระตุ้นปัญญา y20 .467** 1.00   
การสร้างแรงบันดาลใจ y21 .448** .557** 1.00  
การสร้างบารมี y22 .458** .454** .564** 1.00 
X  3.697 3.641 3.589 3.603 
S.D. .868 .864 .959 .927 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .777 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 269.032, df = 6, p  = .000 
 
** p < .01 
 
 
 

y15 

y16 

y17 

y18 

1.00 

 

X5 

.634(.065) 

.457(.066) 
0.605 

0.639 
0.798 

0.617 
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวในโมเดล
ภาวะผู้น า พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .448 - 
.564 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ทั้งนี้
การสร้างบารมีกับการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์มากที่สุด ( xyr .564) และการสร้างแรง
บันดาลใจกับการค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ( xyr .448) ผลการทดสอบ
ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity: Approx. 2 =269,032 df = 6, p = .000 ซึ่งแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = .777) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภาวะผู้น า 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล y19 0.621** 0.050 12.309 .489 
การกระตุ้นปัญญา y20 0.700** 0.045 15.644 .410 
การสร้างแรงบันดาลใจ y21 0.780** 0.040 19.377 .608 
การสร้างบารมี y22 0.703** 0.044 15.821 .584 

2 =4.419, df =2, p = 0.1098, RMSEA =0.072, SRMR = 0.018, CFI =0.991,TLI =0.973 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดภาวะผู้น า มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบ       
ความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =4.419, df =2, p = 0.1098, RMSEA =0.072, SRMR = 0.018, CFI 
=0.991,TLI =0.973 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
การวัดภาวะผู้ น า  จากค่ าสัมประสิทธิ์น้ าหนั กองค์ประกอบของตั วแปรทั้ ง  4 ตัว  พบว่า                 
ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
มากที่สุดคือ การสร้างแรงบันดาลใจ (b = 0.780) การสร้างบารมี (b = 0.703) การกระตุ้นปัญญา 
(b = 0.700)  และการค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล (b = 0.621) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์   
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.392(.063) 

.416(.062) 

การท านาย 2R  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.410-0.608 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด 
คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (y21) 2R =0.608 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร          
โดยมีค่าน้ าหนักเป็นบวก หมายถึง โรงเรียนที่ผู้บริหารมีการค านึงถึงความสามารถของบุคลากร             
มีการกระตุ้นปัญญา มีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการสร้างบารมี จะส่งผลให้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนสูงด้วย ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ผู้บริหารมีการค านึงถึงความสามารถของบุคลากร มีการ
กระตุ้นปัญญา มีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการสร้างบารมี ต่ า จะส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น า
ต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวัดภาวะผู้น า ทุกตัวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันดังภาพที่ 4.7 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 =4.419, df =2, p = 0.1098, RMSEA =0.072, SRMR = 0.018, CFI =0.991,TLI =0.973 

 
ภาพที่ 4.7 โมเดลการวัดภาวะผู้น า 
 
 จากภาพที่ 4.7 การประเมินโมเดลการวัดภาวะผู้น าความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง 
เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 
0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง มีค่าเท่ากับ .815 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่
ถูกสกัดได้ มีค่าเท่ากับ 0.525  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y19 

y20 

y21 

y22 

1.00 
 

X6 

.511(.063) 

.590(.063) 
0.621 

0.700 
0.780 

0.703 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
สมรรถนะองค์การ  

 
ตัวแปรสังเกตได้ ค่าสหสัมพันธ์ 

Y23 y24 y25 y26 y27 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร y23 1.00     
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ y24 .432** 1.00    
การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม y25 .487** .446** 1.00   
การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ y26 .453** .503** .526** 1.00  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการบริหาร y27 

.404** .337** .348** .444** 1.00 

X  4.299 4.222 4.149 4.133 4.252 
S.D. .789 .776 .833 .826 .756 
KMO: Measure of Sampling Adequacy = .824 
Bartlett’s Test of Sphericity: Approx: 2 = 312.312, df = 10, p  = .000 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวในโมเดล
สมรรถนะองค์การ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่ โดยทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.337 - .526 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจริง และลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านขนาดความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้การจัดโครงสร้างที่เหมาะสมกับการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
( xyr .526) และวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหาร มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ( xyr .337) ผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of 
Sphericity: Approx. 2 =312.312 df = 10, p = .000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซ่ึงมีค่าเข้า
ใกล้ 1 (KMO = .824) แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ 
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ตารางท่ี 4.21 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดภาวะผู้น า 
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว 
(single level CFA model) 

น้ าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  

ความรู้ความสามารถของบุคลากร y23 0.656** 0.048 13.787 0.431 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ y24 0.648** 0.048 13.604 0.419 
การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม y25 0.697** 0.044 15.731 0.486 
การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ y26 0.749** 0.041 18.166 0.561 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ในการบริหาร y27 

0.559** 0.054 10.393 0.313 

2 =5.566, df=5, p = 0.3507, RMSEA =0.022, SRMR = 0.019, CFI =0.998, TLI =0.996 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (single level CFA) 
พบว่า โมเดลการวัดสมรรถนะองค์การ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =5.566, df=5, p = 0.3507, RMSEA =0.022, SRMR = 0.019, CFI 
=0.998, TLI =0.996 และเมื่อพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
การวัดสมรรถนะองค์การ จากค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 5 ตัวพบว่า            
ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
มากที่สุดคือ การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ (  = 0.749) การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม (  = 0.697) 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร (  = 0.656) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (  = 0.648)  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร (  = 0.559) และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การท านาย 2R  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.313-0.561 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายสูงสุด คือ การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ (y26) 2R =0.561 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัว เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญด้านสมรรถนะองค์การ โดยมีค่า
น้ าหนักเป็นบวก หมายถึง โรงเรียนที่ผู้บริหารค านึงถึงความสามารถของบุคลากร มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม มีการจัดการทรัพยากรการเรียน 
และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการบริหาร สูง จะส่งผลสมรรถนะองค์การสูงด้วย 
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนที่ผู้บริหารค านึงถึงความสามารถของบุคลากร มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และยุทธศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม มีการจัดการทรัพยากรการเรียน และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการบริหาร ต่ า จะส่งผลให้สมรรถนะองค์การต่ าด้วย แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในกรวัดสมรรถนะองค์การ ทุกตัวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  
ดังภาพที่ 4.8 
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.514(.062) 

.439(.062) 

.687(.060) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 =5.566, df=5, p = 0.3507, RMSEA =0.022, SRMR = 0.019, CFI =0.998, TLI =0.996 
 
ภาพที่ 4.8 โมเดลการวัดสมรรถนะองค์การ 
 
 จากภาพที่ 4.8 การประเมินโมเดลการวัดภาวะผู้น าความตรงของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง 
เมื่อพิจารณาจาก น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 
0.5 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง cP  มีค่าเท่ากับ .797 และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง
ที่ถูกสกัดได้ vP  มีค่าเท่ากับ 0.543 
  
 จากผลการวิเคราะห์ความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลวัดตัวแปรแฝงทั้ง 8 ตัว ได้แก่ 
ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน ตัวแปรแรงจูงใจในการท างาน ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรบรรยากาศองค์การ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรภาวะผู้น า 
และตัวแปรสมรรถนะองค์การ สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความ
ตรงหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ ตัวแปรทั้งหมดสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับต่อไปได้ 
 
4.5  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับจ าเป็นต้องด าเนินการก่อนการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ เป็นการวิเคราะห์โมเดล
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ระดับครู หรือโมเดลภายในกลุ่ม (within groups) และกลุ่มที่สองเป็น
โมเดลระดับโรงเรียน หรือโมเดลระหว่างกลุ่ม (between groups) การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเนื้อหา
การประมาณค่าความผันแปรระหว่างกลุ่ม การประมาณค่าโครงสร้างภายในกลุ่ม  
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับนั้น ตัวแปรที่น ามาศึกษาต้องมี
ความผันแปรทั้งสองระดับจึงมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ โดย
พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation: ICC)เพ่ือตรวจสอบว่านอกจากตัว
แปรระดับครู จะมีความผันแปรภายในกลุ่ม (within groups) แล้วยังมีความผันแปรระหว่างกลุ่ม 

y23 

y24 

y25 

y26 

1.00 

 

X7 

.569(.063) 

.581(.062) 
0.656 

0.749 

0.648 

0.697 

y27 

0.559 
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(between groups) หรือระดับโรงเรียน หรือไม่ ถ้า ICC มีขนาดใหญ่  (>.05) แสดงว่ามีความ
สอดคล้องกันสูง เหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ แต่ถ้า ICC มีขนาดเล็ก (<.05) 
แสดงว่าข้อมูลในระดับครูไม่มีความผันแปรในระดับโรงเรียน จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
พหุระดับ ทั้งนี้ค่า ICC ควรมีค่ามากกว่า 0.05 (Snijders & Bosker, 1999) ดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของโมเดลการวัดประสิทธิผล                 

ของโรงเรียน 
 

ระดับ
ข้อมูล 

ตัวแปร น้้าหนัก
องค์ประกอบ   

SE t  2R  ICC intercecp 

 
ระดับครู 

e1 0.723** 0.033 22.214 0.523 0.247 4.14 
e2  0.678** 0.034 19.852 0.460 0.298 4.09 
e3 0.684** 0.034 20.103 0.468 0.276 4.02 
e4 0.648** 0.035 18.336 0.420 0.260 4.06 

 
ระดับ

โรงเรียน 

e1 0.895** 0.053 16.905 0.801 0.247 4.14 
e2  0.820** 0.066 12.379 0.672 0.298 4.09 
e3 0.944** 0.051 18.522 0.891 0.276 4.02 
e4 0.994** 0.054 18.533 0.989 0.260 4.06 

 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของแต่ละตัวแปรสังเกตได้มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.247 - 0.298 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งสี่ตัวในที่นี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพึงพอใจของครู และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน             
มีความผันแปรระดับโรงเรียนประมาณร้อยละ 29.80 ซึ่งระดับความผันแปรมีมากพอที่จะน าข้อมูลนี้
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับต่อไป โดยตัวแปรที่มีความผันแปรมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจของครู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ตามล าดับ 
 ในส่วนของค่าคงที่หรือค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Intercepts หรือ average group means) 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ในระดับครูมีค่าอยู่ระหว่าง 4.02 – 4.14 แสดงว่าในระดับโรงเรียน 
การให้คะแนนประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก โดยตัวบ่งชี้ด้าน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงสุด (intercept = 4.14) และตัวบ่งชี้ด้านความพึงพอใจของครู
มีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มต่ าสุด (intercept = 4.02) ซึ่งมีความผันแปรระหว่างโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหระดับ พบว่า โมเดลการวัดพหุระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี โดย                 
พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้พิจารณจาก 2 =4.292, df =2,     
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p = 0.1169,  RMSEA =0.040,  SRMRw =0 015, SRMRb =0.011, CFI =0 .998, TLI =0.986 
/2 df =1.091 

 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสี่ตัว ในระดับโรงเรียน        
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานใกล้เคียงกัน  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .820 - .994                 
โดยองค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุดหรือตัวแปรที่มีน้ าหนักส าคัญสูงที่สุดของประสิทธิผลของ
โรงเรียน  คือ คุณลักษณะทึ่พึงประสงค์ของนักเรียน (  =.779) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจของครู 
(  =.944) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (  =.895) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (  =.820) 
แสดงว่าในระดับโรงเรียนตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงประสิทธิผล
ของโรงเรียน และทุกตัวแปรมีความส าคัญเกือบเท่าเทียมกัน               
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการอธิบายหรือท านายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝง
ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น พิจารณาได้จากค่า 2R  ของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่าซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ ยง โดยในระดับครู  2R  อยู่ระหว่าง .420 - .523 หมายความว่าตัวแปรสังเกตได้                     
เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนได้ประมาณร้อยละ 
42.00 – 52.30 ส่วนระดับโรงเรียนค่า 2R  อยู่ระหว่าง .672 - .989 หมายความว่าตัวแปรสังเกตได้
เหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมในตัวแปรแฝงประสิทธิผลของโรงเรียนได้ประมาณร้อยละ 
67.20 – 98.90 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรแฝงประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ในระดับสูง 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ทั้งสี่ตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                
โดย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก หมายถึง โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพึงพอใจของครู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน              
สูง ก็จะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงด้วย ขณะเดียวกันในทางตรงข้ามหากโรงเรียนใด                   
มีประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ความ
พึงพอใจของครู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ต่ าก็จะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนต่ าด้วย 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนทุกตัว มีความสัมพันธ์เกื้อหนุน
ซึ่งกันและกันดังภาพที่ 4.9 
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2 =4.292, df=2, p =0.1169,RMSEA =0.040,SRMRw =0 .015, SRMRb =0.011,CFI =0 .998, 
TLI =0.986 /2 df =1.091 
 
ภาพที่ 4.9 โมเดลการวัดพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 
4.6  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
(multilevel SEM) ซึ่งใช้วิเคราะห์ตัวแปรระดับครู และระดับโรงเรียน หรือใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปร
หลายมิติ (multidimensional constructs) ไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งสามารถทดสอบอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมของประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาว่าความแปรปรวนในตัว
แปรประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถท านายได้โดยตัวแปรท านายระดับครูและระดับโรงเรียนหรือไม่ 
(Muthen, 1994)  
 การน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์พหุระดับตามแนวทางของ (Muthen, 1994) จะเริ่มจาก
การตรวจสอบความสามารถในการท านายของตัวแปรโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับ
เดียวซึ่งแยกเป็นสองโมเดลคือ โมเดลระดับครูและโมเดลระดับโรงเรียน หลังจากนั้นจึงเป็นการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับต่อไป  
 

Between level 
Within level 

e1 e2 e3 e4 

Y 

0.685 0.727 0.779 0.676 

1.00 

0.531 0.471 0.393 0.544 

Y 
1.00 

e1 e2 e3 e4 

0.334 0.442 0.453 0.440 

0.816 0.747 0.740 0.748 
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4.6.1  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ระดับครู 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับครู พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล             
เชิ งป ระจั กษ์ โดย พิ จารณ าจากค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ ต รวจสอบความตรงของโม เดล  ได้ แก่ 2 =
73.603, df =60, p = 0.1115, /2 df =1.227, RMSEA =0.018, SRMR = 0.018, CFI =0.997, 
TLI = 0.995 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลักว่า โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือโมเดลมีความตรง ดังตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของโมเดลวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผล

ของโรงเรียน ระดับครู (within level) 
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น้้าหนัก

องค์ประกอบ   
SE t  2R  

 
Y 

e1 0.793** 0.019 41.629 0.628 
e2  .0770** 0.020 38.433 0.593 
e3 0.740** 0.020 36.319 0.547 
e4 0.774** 0.023 33.564 0.600 

 
X1 

y1 0.764** 0.020 38.483 0.584 
y2 0.755** 0.020 37.112 0.569 
y3 0.716** 0.022 32.601 0.513 
y4 0.685** 0.028 24.514 0.470 

 
X2 

y5 0.767** 0.023 33.858 0.588 
y6 0.774** 0.022 34.531 0.599 
y7 0.732** 0.031 23.680 0.536 

 
X3 

y8 0.622** 0.062 10.091 0.387 
y9 0.606** 0.045 13.596 0.367 
y10 0.589** 0.045 13.122 0.348 
y11 0.435** 0.062 7.057 0.190 

2R ของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับครู คือ .684** 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุกตัวในสมการโครงสร้าง ระดับครูหรือระดับภายในกลุ่ม พบว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .740 - .793 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (  =.793) ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจของครู (  =.740) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
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ท านาย ( 2R ) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายระหว่าง .547 - .628 โดยตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายสูงสุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( 2R =.628) ส่วนการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ถดถอยของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ระดับครู ( 2R =.684) 
 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียวมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือ
โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความสามารถในการท านาย         
ตัวแปรตามของตัวแปรท านาย ระดับครู พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
มีความส าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยตั วแปร ระดับครูทั้งหมดในโมเดลสมการโครงสร้าง
ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับครู สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 
68.40  ( 2R =.684) 
  
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผล               

ของโรงเรียน ระดับครู  
  

ตัวแปรท้านาย ขนาดอิทธิพลทางตรง 
(DE) 

SE 

แรงจูงใจในการท างาน X1 0.742** 0.081 
ความผูกพันต่อองค์การ X2 0.125* 0.093 
การสนับสนุนทางสังคม X3 0.038* 0.056 

2 =73.603, df =60, p = 0.1115, /2 df =1.227, RMSEA =0.018, SRMR = 0.018,  
CFI =0.997, TLI = 0.995 
 
* p < .05, ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจในการท างานตัวแปรเดียวที่ส่ งผลทางตรงต่อประสิทธิผล       
ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .742 ส าหรับ            
ตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์การและการสนับสนุนทางทางสังคมส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .125 และ .038 ตามล าดับ 
ดังภาพที่ 4.10 
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2 =73.603, df =60, p = 0.1115, /2 df =1.227, RMSEA =0.018, SRMR = 0.018,                
CFI =0.997, TLI = 0.995 
 
ภาพที่ 4.10 โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับครู 

 
4.6.2  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ระดับโรงเรียน 

  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ระดับโรงเรียน พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล                      
เชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =134.902, 

/2 df =1.062, p =0.298, RMSEA = 0.013, SRMR = 0.032, CFI =0.998, TLI =0.997 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลักว่า โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือโมเดลมีความ
ตรงภายหลังตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จึงได้พิจารณาการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด ผลดังตารางที่ 4.24 
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Y 

.793 .770 .740 .774 

.316 

.372 .407 .453 .400 

y2 

y3 

y4 

.431 
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ตารางที่ 4.25  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของโมเดลวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผล
ของโรงเรียน  ระดับโรงเรียน (between level) 

 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น้้าหนัก

องค์ประกอบ   
SE t  2R  

 
Y 

e1 0.664** 0.038 17.477 0.441 
e2  0.606** 0.041 14.640 0.368 
e3 0.645** 0.042 15.386 0.416 
e4 0.665** 0.038 17.552 0.442 

 
X4 

y12 0.771** 0.025 30.411 0.595 
y13 0.799** 0.024 33.450 0.638 
y14 0.756** 0.027 27.674 0.572 

 
X5 

y15 0.674** 0.046 14.659 0.454 
y16 0.710** 0.032 22.357 0.504 
y17 0.724** 0.031 23.566 0.524 
y18 0.764** 0.027 28.034 0.584 

 y19 0.765** 0.040 19.111 0.584 
X6 y20 0.731** 0.029 25.079 0.535 

y21 0.836** 0.027 31.472 0.698 
y22 0.733** 0.033 22.230 0.537 

 
 

X7 

y23 0.502** 0.054 9.282 0.252 
y24 0.627** 0.057 11.079 0.393 
y25 0.443** 0.055 8.112 0.196 
y26 0.476** 0.059 8.115 0.226 
y27 0.740** 0.054 13.769 0.547 

2R ของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับโรงเรียน คือ 0.769** 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.25 ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุกตัวในสมการโครงสร้าง ระดับโรงเรียน หรือระดับระหว่างกลุ่ม พบว่า ตัวแปรมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .606 - .665 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (  =.665) ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจของครู (  =.606) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านาย ( 2R ) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายระหว่าง .416 - .442 โดยตัวแปรที่มีค่า
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สัมประสิทธิ์การท านายสูงสุดคือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ( 2R =.442) ส่วนการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ถดถอยของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ระดับโรงเรียน ( 2R =.769) 
 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียวมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือ
โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความสามารถในการท านาย         
ตัวแปรตามของตัวแปรท านาย ระดับโรงเรียน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลการวัดประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีความส าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยตัวแปรระดับโรงเรียนทั้งหมดในโมเดลสมการ
โครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 76.90  ( 2R =.769) 
  
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง ในโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผล           

ของโรงเรียน ระดับโรงเรียน 
  

ตัวแปรท้านาย ขนาดอิทธิพลทางตรง 
(DE) 

SE 

บรรยากาศองค์การ X4 0.378* 0.160 
วัฒนธรรมองค์การ X5 0.388* 0.212 
ภาวะผู้น า X6 0.235* 0.135 
สมรรถนะองค์การ X7 0.769** 0.075 

2 =134.902, /2 df =1.062, p =0.298, RMSEA = 0.013, SRMR = 0.032,                    
CFI =0.998, TLI =0.997 
 
** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบว่า ตัวแปรสมรรถนะองค์การ ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .769 ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การ และภาวะผู้น า ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.388, 0.378 และ 0.235 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.11 
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2 =134.902, /2 df =1.062, p =0.298, RMSEA = 0.013, SRMR = 0.032, CFI =0.998,           
TLI =0.997 
 
ภาพที่ 4.11 โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับโรงเรียน 

 
4.6.3  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  

    เป็นการศึกษาปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์  พบว่า โมเดลสอดคล้องกับ         
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 =1071.176, 
df=594 , /2 df =1 .812 p =0.000, RMSEA = 0.053 , SRMRw = 0 .015 , SRMRb =0 .068 ,           
CFI= 0.968, TLI =0.956 ซึ่ งค่า /2 df =1.812 ส าหรับโมเดลที่ ซับซ้อนสัดส่วนระหว่างค่า              
ไคสแควร์กับองค์ศาอิสระถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 2 -5 สามารถยอมรับได้ โมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือโมเดลมีความตรงได้ ดังนั้น โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม จึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ภายหลังจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วจึงได้
พิจารณาการประมาณค่าพารามิเตอร์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดผลดังตาราง
ที่ 4.27 

e1 e2 e3 e4 
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ตารางที่ 4.27  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของโมเดลวัดตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน     

                
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น้้าหนัก

องค์ประกอบ   
SE t  2R  

Within Level 
 e1 0.434** 0.063 6.856 0.189 
Y e2 0.673** 0.044 15.316 0.453 
 e3 0.629** 0.059 10.719 0.396 
 e4 0.771** 0.026 29.532 0.595 
 y1 0.947** 0.008 118.187 0.896 

X1 y2 0.985** 0.001 922.573 0.971 
 y3 0.659** 0.040 16.302 0.434 
 y4 0.615** 0.038 16.237 0.378 
 y5 0.735** 0.033 21.997 0.540 

X2 y6 0.822** 0.028 29.611 0.676 
 y7 0.862** 0.028 30.978 0.743 
 y8 0.858** 0.023 38.140 0.737 

X3 y9 0.817** 0.023 35.983 0.668 
 y10 0.809** 0.029 28.097 0.655 
 y11 0.827** 0.025 33.210 0.685 

Between  Level 
 y12 0.711** 0.053 13.470 0.506 

X4 y13 0.763** 0.054 14.102 0.583 
 y14 0.691** 0.058 11.894 0.478 
 y15 0.662** 0.062 10.588 0.438 

X5 y16 0.631** 0.084 7.550 0.398 
 y17 0.707** 0.060 11.693 0.500 
 y18 0.661** 0.069 9.540 0.436 
 y19 0.690** 0.060 11.596 0.476 

X6 y20 0.692** 0.062 11.186 0.479 
 y21 0.745** 0.057 12.968 0.555 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)   
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น้้าหนัก

องค์ประกอบ   
SE t  2R  

 y22 0.679** 0.075 9.071 0.461 
 y23 0.655** 0.078 8.429 0.429 
 y24 0.653** 0.068 9.646 0.426 

X7 y25 0.693** 0.064 10.840 0.481 
  y26 0.747** 0.055 13.501 0.557 
 y27 0.564** 0.078 7.227 0.319 
 e1 0.640** 0.080 7.982 0.409 
Y e2 0.425* 0.218 1.952 0.180 
 e3 0.553** 0.079 5.404 0.223 
 e4 0.533** 0.056 4.911 0.254 

2R ของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับครู คือ 0.601 
2R ของสมการโครงสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับโรงเรียน คือ 0.308 

 
* p < .05 , ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.27 เมื่อพิจารณค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปร
สังเกตได้ในระดับครูหรือระดับภายในกลุ่ม (within level) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.434 – 0.771
โดยองค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุดหรือตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญสูงสุกของประสิทธิผล         
ของโรงเรียน คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R

ของตัวแปรทุกตัว พบว่า มีค่าตั้งแต่ 0.189 – 0.595 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
สูงสุด คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2R = 0.595 
 เมื่อพิจารณค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในระดับ
โรงเรียนหรือระดับระหว่างกลุ่ม (Between level) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทุกตัว          
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.425 – 0.640 โดย
องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุดหรือตัวแปรที่ มีน้ าหนักความส าคัญสูงสุดของประสิทธิผลของ
โรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 2R ของตัว
แปรทุกตัวพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.180 – 0.409 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2R =0.409 
 จากการวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบและขนาดอิทธิพลของตัวแปรแฝง จากตาราง          
ที่ 4.27 สามารถน ามาเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับได้ 
ดังภาพที่ 4.12 
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2 =1071.176, df =594, /2 df  =1.812, p =0.000, RMSEA = 0.053, SRMRw = 0.015,        
SRMRb =0.068, CFI= 0.968, TLI =0.956 
 
ภาพที่ 4.12 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 
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 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน  
ที่สร้างและพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความสามารถใน
การท านายตัวแปรตามของตัวแปรท านายระดับโรงเรียน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลการวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความส าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รองลงมา คุณลักษณะที่งพึงประสงค์ของนักเรียน ความพึงพอใจ
ของครู การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามล าดับ ตัวแปรท านายระดับครูทั้งหมดในโมเดลสมการโครงสร้าง
ของประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้ร้อยละ 60.10 ( 2R =0.601) ตัวแปรท านายระดับโรงเรียนทั้งหมดในโมเดลสมการ
โครงสร้างของประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้ร้อยละ 30.80 ( 2R =0.308) 
 
4.7  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 
ตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล ในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน  
  

ตัวแปรท้านาย ขนาดอิทธิพลทางตรง  
(DE) 

SE ล้าดับที่ 

ระดับครู    
แรงจูงใจในการท างาน X1 0.540** 0.072 1 
ความผูกพันต่อองค์การ X2 0.311** 0.094 3 
การสนับสนุนทางสังคม X3 0.406** 0.094 2 
ระดับโรงเรียน    
บรรยากาศองค์การ X4 0.391** 0.142 4 
วัฒนธรรมองค์การ X5 0.435** 0.280 2 
ภาวะผู้น า X6 0.399** 0.148 3 
สมรรถนะองค์การ X7 0.508** 0.074 1 

2 =1071.176, df=594, /2 df =1.812 p =0.000, RMSEA = 0.053, SRMRw = 0.015, 
SRMRb =0.068, CFI= 0.968, TLI =0.956 
 
* p < .05 , ** p < .01 
 
 จากตารางที่ 4.28 เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงรียน พบว่า ปัจจัยระดับครู แรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม ความผูกพันต่อ
องค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.540, 0.406 และ 0.311 ตามล าดับ ตัวแปรแรงจูงใจในการท างาน มีอิทธิพล
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ทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนสูงสุด ปัจจัยระดับโรงเรียน สมรรถนะองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
ภาวะผู้น า และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพล 0.508, 0.435, 0.399 และ 0.391 ตามล าดับ ตัวแปรสมรรถนะ
องค์การ  มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนสูงสุด 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ          
การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ในลักษณะของการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 702 คน และผู้บริหาร
โรงเรียน 234 คน จากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 234 โรงเรียน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน โดยใช้ภูมิภาค ขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งหลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแปรท านายระดับครู ได้แก่ แรงจูงใจ   
ในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ และการสนับสนุนทางสังคม 2) ตัวแปรท านายระดับโรงเรียน 
ได้แก่ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และสมรรถนะองค์การ 3) ตัวแปรตาม             
คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน       
2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับครู 1) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยระดับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
3) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียน 1) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 3) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค พบว่า 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละมาตรวัดมีค่าความเชื่อมั่น .89 และ .90 แสดงว่าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์
เบื้องต้นเพ่ือศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยหาค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 2) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยค่าสถิติ 
Bartlett’s test of Sphericity และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และส่วนที่  3 เป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาวิจัย ได้แก่ 1) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) 2) วิเคราะห์หาค่า
สหสัมพันธ์ภายในชั้น (intraclass correlation) ระหว่างตัวแปร 2 ระดับ 3) การวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนและการ
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วิเคราะห์เพ่ือประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายระดับครู และระดับโรงเรียนที่มีต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม Mplus 8.1 
 จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานไว้ 2 ประการ             
คือ 1) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2) ตัวแปรปัจจัยระดับครูที่
น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ แรงจูงใจ ในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์การ การสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรปัจจัยระดับโรงเรียน ที่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และสมรรถนะองค์การ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปได้ดังนี้ 
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นครูในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 487 คน ร้อยละ 

69.4 เป็นเพศชาย 215 คน ร้อยละ 30.6 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 378 คน ร้อยละ 53.8 
ระดับปริญาโท 318 คน ร้อยละ 45.3 และระดับปริญญาเอก 6 คน ร้อยละ 0.9 ประสบการณ์ในการ
ท างาน ตั้งแต่ 1-15 ปี 385 คน ร้อยละ 54.84 16-30 ปี 234 คน ร้อยละ 33.3 และ 31 ปีขึ้นไป 83 
คน ร้อยละ 11.82 ส่วนผู้บริหารโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 182 คน ร้อยละ 77.8 เป็นเพศหญิง 
52 คน ร้อยละ 22.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาโท 199 คน ร้อยละ 85.04 ระดับ
ปริญญาเอก 21 คน ร้อยละ 8.97 และระดับปริญญาตรี 14 คน ร้อยละ 5.98ประสบการณ์ในการ
ท างาน ตั้งแต่ 1-15 ปี 43 คน ร้อยละ 18.38 16-30 ปี 104 คน ร้อยละ 44.44 และ 31 ปีขึ้นไป 87 
คน ร้อยละ 37.18 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.23) ค่าความเบ้เป็นลบ แสดงว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนส่วนมากมีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู 

5.1.2  ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของ
โมเดล ได้แก่ 2 = 1071.176, df = 594, /2 df = 1.812, RMSEA = 0.053, SRMRw = 0.015, 
SRMRb = 0.068, CFI = 0.968, TLI = 0.956  
 5.1.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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5.1.3.1  ปั จจั ยที่ มี อิท ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  สั งกั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับครู (within level) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน (X1)                
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 0.540 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ความผูกพันต่อองค์การ (X2) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาด
อิทธิพล 0.311 อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .01 และการสนับสนุนทางสังคม  (X3) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 0.406 อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .01 
ด้านอ านาจการพยากรณ์ตัวแปรท านายทุกตัว ได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน (X1) ความผูกพันต่อ
องค์การ (X2) และการสนับสนุนทางสังคม (X3) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับครูได้ร้อยละ 
60.10  

5.1.3.2  ปัจจัยระดับโรงเรียน (between level) พบว่า บรรยากาศองค์การ (X4)                
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 0.391 อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่
ระดับ .01 วัฒนธรรมองค์การ (X5) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 
0.435 อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น า (X6) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล                  
ของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 0.399 อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .01 สมรรถนะองค์การ (X7) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล 0.508 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .01 ด้านอ านาจการพยากรณ์ตัวแปรท านายทุกตัว ได้แก่ บรรยากาศองค์การ (X4) วัฒนธรรม
องค์การ (X5) ภาวะผู้น า (X6) และสมรรถนะองค์การ (X7) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ             
ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับโรงเรียน
ได้ร้อยละ 30.80 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยระดับครู แรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม 
ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.540, 0.406 และ 0.311 ตามล าดับ ตัวแปรแรงจูงใจในการท างาน             
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนสูงสุด ปัจจัยระดับโรงเรียน สมรรถนะองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้น า และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพล 0.508, 0.435, 0.399 และ 0.391 ตามล าดับ  ตัวแปร
สมรรถนะองค์การ  มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงสุด 
 
5.2  อภิปรายผล  
 5.2.1  จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนสังกัดส านักงาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกแห่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณ ภาพ โดยเฉพาะผู้ บริหารโรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา                        
จัดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการ
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ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวม
ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
2561 ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรา ไชยด า (2559) พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เสกสิทธิ์  ปานนูน (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจของครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล เจริญพรสกุล (2559) พบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน
ของครู ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิดของ Cheng (1996) 
มีแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลว่า ตัวแบบความพึงพอใจต้องสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการบริหาร ผู้บริหาร ครู การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครองและนักเรียน Griffin (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็ก                
ที่จัดโครงสร้างการบริหารอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและ              
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กด าเนินงานได้ดี  Hoy & Miskel (2005)  
ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยค านึงถึงหลักการเรื่อง
ความหลากหลายของเกณฑ์การประเมิน ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจใน
งาน ระดับการขาดงานของครูและบุคลากร อัตราการออกกลางคัน และคุณภาพของการปฏิบัติงาน               
ปาริชาติ  โน้ตสุภา (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ประกาศใช้เมื่อวันที่            
6 สิงหาคม 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 คุณลักษณะทึ่พึงประสงค์ของนักเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม                
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ 
คะแนนเฉลี่ยผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
ระเบียบวินัย จิตสาธารณะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั้นในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Scheerens and Bosker (1997) 
เสนอแนวคิดว่า องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
Mosley  (2000)  มีแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลว่า ตัวแบบความพึงพอใจต้องสนองความต้องการของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ครู การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน Sergiovanni (2001) ได้เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล           
มีลักษณะ ดังนี้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน               
มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม ภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วม แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และส าคัญที่สุดคือผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  การที่ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนก่อให้เกิดผลดี
ต่อการขับเคลื่อนกิจการของโรงเรียน เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ              
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนจะเป็นพลัง           
ในการขับเคลื่อนให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน         
การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมเป็นปั จจัยประสิทธิผลของโรงเรียน             
ดังนั้น การที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินกิจรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา             
การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการประเมินผลร่วมกันย่อมส่งผลให้              
การด าเนินงานของโรงเรียนนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้าน
ต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ Hoy & Miskel (2005) พัฒนา
เกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โดยค านึงถึงหลักการเรื่องความหลากหลายของ
เกณฑ์การประเมินด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน Scheerens and Bosker 
(1997) ได้เสนอองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.  2560-2564            
มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม คือ ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
ว่าด้วยคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการสอบระดั บชาติ 
ดังนั้น ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดด้วยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผลการทดสอบของ
นักเรียนที่สูงขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนด้วยเช่นกัน 
 ความพึงพอใจของครู สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy & Miskel (2008) ได้ให้ทัศนะว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามระบบสังคมก็สามารถวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ได้จากคุณภาพของครู 
ความวิริยอุตสาหะของครู ความส าเร็จของนักเรียน และความพึงพอใจของครู พันธโรจน์ กมลโรจน์สิริ
(2557) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถวัดได้ด้วยตัวบ่งชี้  2 ประการ คือ การบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน และความพึงพอใจในการท างาน สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2551) ได้ศึกษาปัจจัย
ทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครู และองค์การ
แห่งการเรียนรู้  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นความรู้สึกที่ดีที่ครูมีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่ ความรู้สึกชอบหรือพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ความพึงพอใจในงานของ
ครูจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและน า
ความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่โรงเรียน 

5.2.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับครู  
    5.2.2.1 แรงจูงใจในการท างาน  
    แรงจูงใจในการท างาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แรงจูงใจในการท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญ              
ในการบริหารงานขององค์การหรือหน่วยงาน การให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การด้วยการสร้าง
แรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อบุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้องค์การเพ่ือช่วย            
ให้บุคลากรสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจ                
ในการปฏิบัติงาน หากบุคลากรมีแรงจูงใจในด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน                
ที่ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ก็จะส่งให้การปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นผลดีต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของ               
พลอยปภัส  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว (2556) การจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่อยู่เสมอ การ
ใช้ก าลังอ านาจบีบบังคับอาจท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนต่ า และไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน           
ที่ถูกต้องแต่อย่างใด การจูงใจแบบปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสนใจศึกษาถึงเรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดีอยู่เสมอและจะต้องเปรียบเทียบสถานการณ์ของการจูงใจในขณะนั้นให้ถูกต้องเพ่ือจะได้
เลือกใช้เทคนิคการจูงใจได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนซึ่ งจะส่งผลต่อความ              
มีประสิทธิผลของโรงเรียน นันทา โสรัตน์ (2559) แรงจูงใจในการท างาน มีผลต่อประสิทธิผลใน               
การท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร วราลักษณ์ จันดี (2559) ผู้บังคับบัญชาควร
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีให้โอกาสบุคลากร
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เสริมสร้างก าลังใจดูแลบุคลากรเหมือนคนใน
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ครอบครัว การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก อย่างเพียงพอ ผลักดันให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการท างาน กระตุ้นให้บุคลากร ทุกคนตระหนักว่ามี ความส าคัญในการมีส่วนร่วมแบ่งความ
รับผิดชอบภาระงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสบุคลากร ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพ่ิมความดึงดูด
ใจในการท างาน ในต าแหน่งหน้าที่งานพิเศษและมอบอ านาจ ในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่งานนั้น มีกรอบทิศทางเป้าหมายในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ              
กนกพร กระจ่างแสง (2560) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ แรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบที่มีน้ าหนัก
มากที่สุด คือ การยอมรับนับถือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1940) ได้อธิบายว่า 
มนุษย์มีความต้องการความรักและการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือได้รับ การยกย่องจากเพ่ือนร่วมงาน 
สกุลนา ใจมิภักดิ์ (2557) กล่าวว่า ควรให้เกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ความไว้วางใจกับผู้รับผิดชอบงาน 
เมื่องานที่ท าประสบความส าเร็จก็ควรมีการยกย่องเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร
จะต้องมีการจูงใจครูในโรงเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนมีก าลังใจ มีความตั้งใจ และเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
    5.2.2.2 ความผูกพันต่อองค์การ 
       ความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยที่ มี อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล               
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ความผูกพันต่อองค์การ                        
มีความส าคัญต่อเจตคติและพฤติกรรมการท างานของสมาชิกในองค์การรวมถึงเป็นสิ่งบ่งบอก                
ว่าบุคคลได้หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันกับองค์การและมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการ                 
ต่าง ๆ ขององค์การมากน้อยเพียงไร และไม่อยากที่จะจากองค์การไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด            
ของ โสภิณ ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า ความผูกพันของครู มีอิทธพลทางตรงต่อประสิทธิผล            
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก บุญเหลือ ทาไธสง (2557) กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การ  มีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  กนกพร                 
กระจ่างแสง (2560) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ ในการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร นันท์นภัส วิกุล (2560) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรง            
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีความผูกพันต่อองค์การมีความทุ่มเท 
ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ย่อมที่จะส่งผลท าให้พฤติกรรม
การท างานเป็นไปอย่างทุ่มเท เพ่ือต้องการพัฒนาโรงเรียนให้ มีประสิทธิผลสูงที่สุด Steers & Porter 
(1977) ความผูกพันต่อองค์การท าให้องค์การประสบความส าเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจาก
เมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์การแล้วก็ย่อมเต็มใจให้บางสิ่งบางอย่างกับองค์การ ด้วยความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ยินดีและใช้พลังงาน ก าลังกาย ความศรัทธา                
เพ่ือท างานให้กับองค์การ และเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การส่งผลต่อความคงอยู่             
ของบุคลากรภายในองค์การ George and Jones (1999) ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิภาพ              
ของงานท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น เพราะมีความสุขที่ได้ท างานกับองค์การ มีความทุ่มเทให้กับงาน
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ  Macey & Schneider (2008) กล่าวว่า ความผูกพันของ
พนักงานมีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่องานจะท างานด้วยความทุ่มเท
และมุ่งมั่น เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิผลต่อองค์การโดยรวม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ความผูกพัน            
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ต่อองค์การ องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ ความศรัทธา ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากโรงเรียน              
มีการวางแผนนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ รวมทั้งมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการควบคู่คุณธรรม อีกท้ังครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนยืดถือคติพจน์ในการท าเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Shore & Wayne (1993) กล่าวว่า ความศรัทธาและ
เชื่อถือของพนักงานเกี่ยวกับค่านิยมที่สนับสนุนพวกเขา และให้ความส าคัญสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
การที่บุคคลรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กร จะท าให้บุคลากรมีความศรัทธาและเกิด
ความผูกพันและคงอยู่ในองค์การต่อไป George & Jones (1999) กล่าวถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
เป็นปัจจัยที่ท าให้ เกิดความพึงพอใจในการท างาน และได้ท างานตามที่ตนสนใจ การได้รับ                     
การสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการท างาน ผู้บริหารควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่าง ปลูกฝังการเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ครูอย่างต่อเนื่องให้ครูรู้สึกผูกพันกับงาน เปิดโอกาสให้ครูน าความรู้ หรือแนวทาง
เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ครูทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และ
นอกเหนือหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่องานและต่อโรงเรียน หากครูมีความ
ผูกพันต่อโรงเรียนสูงก็สามารถน าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ครูที่มีความผูกพันต่อโรงเรียน
ไม่เพียงแต่จะจงรักภักดีต่อโรงเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเต็มใจท างานเต็มความสามารถของตนเอง              
เพ่ือช่วยให้โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป  
    5.2.2.3 การสนับสนุนทางสังคม  
    การสนับสนุนทางสังคม  เป็นปัจจัยที่ มี อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล                     
ของโรงเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เป็นปัจจัยที่ส าคัญและ                           
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวิต ช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเป็นการจัดการกับความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536) กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูจะเป็น
ตัวพยากรณ์ที่ดีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเฉพาะในภาคใต้นั้น การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ของครูเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โรงเรียน  จ าเนียร แจ่มอ าพร 
(2556) กล่าวว่า การได้รับสนับสนุนทางสังคมของครู มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน                
เนื่องจากการที่ครูได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับ อารมณ์ การยอมรับ               
ความสนใจ วัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือให้ค าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ครูมีก าลังใจการท างาน อุทิศเวลาเพ่ือการท างานท าให้
นักเรียนมีความรู้และเข้าใจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  พระครูประสิทธิ์ 
สีลคุณ (2558) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ประสิทธิผล              
ของการบริหารโรงเรียน ด้านความพึงพอใจในการท างานของครู แสดงให้เห็นว่า การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมของครู เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู กนกพร 
กระจ่างแสง (2560) กล่าวว่า  การสนับสนุนจากองค์กร มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร Burke and Greenglass (1989) กล่าวว่า หากครูได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมของครูย่อมท าให้เกิดความท้อแท้ในการท างานน้อยลงและจะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย การได้รับการสนับสนุนทาง
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สังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะหากครูได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมที่เหมาะสมย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อ                         
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีส่วนท าให้สถานศึกษามีประสิทธิผล เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบ การสนับสนุนทางสังคม องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การสนับสนุนทาง
อารมณ์  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Burke & Greenglass (1966) กล่าวว่า หากครูได้รับ               
การสนับสนุนทางสังคมจากที่ท างานสูง ย่อมส่งผลให้ครูมีความเครียดต่ า แต่ถ้าหากครูได้รับ                 
การสนับสนุนทางสังคมจากที่ท างานต่ าก็จะส่งผลให้ครูมีความเครียดสูง การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การให้ก าลังใจ             
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างาน ย่อมส่งผลให้ครูรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ที่ท างานอย่างเพียงพอ ท าให้ครูเกิดความเครียดต่ า Troman & Wood (2000) กล่าวว่า หากครูได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากนอกที่ท างานในระดับสูง ย่อมส่งผลให้ครูมีความเครียดต่ า แต่หากรูได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมต่ าก็จะส่งผลให้ครูมีความเครีย ดสูง ทั้ งนี้อาจมี เหตุผลเช่นเดียวกับ                    
การสนับสนุนทางสังคมจากที่ท างาน กล่าวคือ ครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว
ในระดับสูง ได้รับการดูแล การเอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ การให้ก าลังใจ การยกย่อง และให้เกียรติ
สูงย่อมส่งผลให้ครูมีความเครียดต่ า  

5.2.3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับโรงเรียน  
    5.2.3.1 บรรยากาศองค์การ  

 บรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรยากาศองค์การ มีความส าคัญต่อการรับรู้ 
ของสมาชิกภายในองค์การทุกระดับเพราะ บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญในการมีส่วนก าหนด
พฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์การความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศ
องค์การซึ่ งมีส่วนในการสนับสนุนการท างานอย่างยิ่ งในการท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2551) กล่าวว่า บรรยากาศ             
ของโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กษมาพร ทองเอ้ือ (2555) กล่าวว่า 
บรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปาริชาติ โน้ตสุภา 
(2555) กล่าวว่า บรรยากาศของโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล            
ของโรงเรียน ทั้งนี้ เพราะ บรรยากาศเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้บรรยกาศยังช่วยเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา (2559) กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของโรงเรียน สมนึก การีเวท (2559) กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน Downey & Slocum (1975) ที่กล่าวว่า 
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับบุคลากรที่ท างานอยู่ภายในองค์การ ซึ่งบรรยากาศองค์การที่ดี
จะมีส่วนให้บุคลากรเกิดพลังในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ Putter (2010) กล่าวว่า 
การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์การในหลาย ๆ ด้าน 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ บรรยากาศองค์การ องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ บรรยากาศแบบ
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ใช้อ านาจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างการบริหาร ขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงาน การกระจายงานและการแบ่งงานกันปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของครู ย่อมส่งผลครูและบุคลากรทุกคนจะให้ความร่วมมือในการ
ท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
    5.2.3.1 วัฒนธรรมองค์การ 
    วัฒ นธรรมองค์การ  เป็นปั จจัยที่ มี อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ                   
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรพร 
เทิดธรรมไพศาล (2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ ปัจจัยด้าน             
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบการบริหาร การนิเทศติดตาม และ
วัฒนธรรมองค์การ โสภิณ ม่วงทอง (2553) กล่าวว่า วัฒนธรรมของโรงเรียน มีอิทธพลทางตรง             
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก สุนีรัตน์ เอ่ียมประไพ (2557) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน บุญเหลือ 
ทาไธสง (2557) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกในทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา Daft (1992) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สร้างให้โรงเรียนบรรลุความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยวัฒนธรรมโรงเรียนจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
กับค่านิยมทางวัฒนธรรมกับความเชื่อ เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จได้ Goens & Clover (1991) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารโรงเรียน เป็นเครื่องมือหรือเป็นวิธีการ
ท าให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียน เป็นกฎเกณฑ์หรือ                
เป็นระเบียบของการกระท าหรือปฏิบัติตนของบุคคล และชี้ทิศทางตามที่ก าหนดในเป้าหมายซึ่งจะ
แปลความหมายให้แต่ละคนท าสิ่งใดตามค่านิยมของคนก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
Feirsen (1992) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล                   
ของสถานศึกษา Kim (1998) กล่าวว่า วัฒนธรรมโรงเรียน มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการบริหารโรงเรียนโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การ องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การมอบอ านาจ ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากร             
ใช้สารสนเทศและทรัพยากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้บริหารมอบหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
ผู้บริหารค านึงถึงการตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน               
และเห็นความส าคัญของการมอบอ านาจให้บุคลากรปฏิบัติได้ มีโอกาสตัดสินใจงานที่ตนรับผิดชอบ  
    5.2.3.1 ภาวะผู้น า 
    ภาวะผู้ น า เป็นปั จจัยที่ มี อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาวะผู้น า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ            
การบริหารงาน เพราะผู้น าอาศัยภาวะผู้น าที่ตนเองสร้างขึ้นเป็นพลังอ านาจหรืออิทธิพลในตนเอง
ผลักดันหรือชักน าให้บุคคล ในองค์การ ให้รวมพลังร่วมกันด า เนินงานจนบรรลุ เป้ าหมาย                         
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ผู้น าจึงเป็นศูนย์กลางของการรวมพลังในองค์การ ความสามารถ
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ของผู้น าและคุณลักษณะของผู้น ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหารโรงเรียน
จ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าเพ่ือน าโรงเรียนสู่ ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรพร                 
เทิดธรรมไพศาล (2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ ปัจจัยด้าน             
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบการบริหาร การนิเทศติ ดตาม                 
และวัฒนธรรมองค์การ สุชาดา บินยามัน (2558) กล่าวว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผล              
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับสมรรถนการใช้ภาวะ
ผู้น าในการบริหารเพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้น สุริยัน ทรัพย์ผล (2559) กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีอิทธิพล             
ต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน้ าโขง สมนึก การีเวท (2559)  
กล่าวว่า ภาวะผู้น า มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารมีพฤติกรรม                  
ท าให้ครูเกิดการยอมรับให้ความเคารพนับถือ โน้มน้าว ความคิดครูให้ปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอาใจใส่ครู มีวิธีการจุดประกายความคิด กระตุ้นครู                 
ให้กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและเสนอแนวคิด ใหม่ ๆ ให้ความสนใจแต่ละบุคคล และพัฒนาครู            
ให้มีความรู้ความสามารถ ศราวุธ กางส าโรง (2559) กล่าวว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา             
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560 – 2579) ระบุว่าบทบาท            
ของผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทั้งด้านบริหาร                 
และวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ และมาตรฐานต าแหน่ง และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิ บาล 
Robbins (1996) กล่ าวว่า ภาวะผู้น า  เป็นความสามารถที่ จะให้ อิทธิพลต่ อกลุ่ ม เพ่ือท าให้                      
ได้รับความส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้น าใช้ ความรู้ความสามารถ             
ในการปฏิบัติงานในลักษณะการใช้อ านาจหน้าที่ ในการจูงใจ ก าหนดเป้าหมายในการท างาน            
การติดต่อสื่อสาร การปกครองบังคับบัญชา การควบคุมดูแล  การตัดสินใจ การสร้างสัมพันธภาพ            
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
Youngs & King (2002) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลสามารถท าให้
โรงเรียนพัฒนาเพ่ิมขึ้นได้ ท าให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบภาวะผู้น า 
องค์ประกอบที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การสร้างบารมี ซึ่งชี้ให้ เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรวางตัว               
เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี มีเมตตา ท าให้ครูเกิดความรู้สึก เลื่อมใส ศรัทธาในความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ โน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงาน             
ให้บรรลุผลส าเร็จ 
    5.2.3.1 สมรรถนะองค์การ 
    สมรรถนะองค์การ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะองค์การเป็นปัจจัยในการท างานที่เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
บุคลากร เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพัฒนา
องค์การ ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้าน
ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สัมฤทธิ์ กาเพ็ง (2551) กล่าวว่า สมรรถนะองค์การ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ปาริชาติ โน้ตสุภา (2555) กล่าวว่า สมรรถนะองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรื อง (2557) สมรรถนะองค์การ              
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มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรม               
การการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  Preedy (1993) กล่ าวว่า สมรรถนะของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ มี                  
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน Miller (2001) และ Texas Education Agency (2004) กล่าว
ว่าสมรรถนะองค์การเป็นปัจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ                  
ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารองค์การจะมีประสิทธิผลนั้นต้องสามารถน าและกระตุ้นการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ตลอดจนกลไกลในการปฏิบัติงานทั้งมวลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่าง              
มีประสิทธิผลนั่นเอง Foss & Knudsen (2013) ที่ยืนยันว่า สมรรถนะองค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์การ โดยให้ความเห็นว่าสมรรถนะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ขององค์การที่จะช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์การ อีกทั้ งการบริหารองค์การ                 
จะมีประสิทธิผลนั้นต้องสามารถน าและกระตุ้นให้ใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกในการ
ปฏิบัติงานทั้งมวลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบสมรรถนะองค์การ องค์ประกอบ ที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์  สัมฤทธิ์ การเพ็ง (2551) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์              
เป็นเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์การที่จะท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตาม
ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ มีความ
สอดคล้องกัน มีความเป็นไปได้ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรทุกคนช่วยกันคิด และร่วมกันก าหนดแล้วจะเกิดความมุ่งมั่นและสร้างพลังในการปฏิบัติ                
ซึ่งเป็นแรงผลักดันทางใจของบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานเพ่ือก้าวไปถึงหลักชัยที่ทุกคนได้ช่วยกันก าหนด
ไว้ อีกทั้งท าให้เกิดประสิทธิผลในกระบวนการบริหารงานอีกด้วย   
 5.2.4 การยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญอันดับแรกคือ 
สมรรถนะองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Foss & Knudsen (2013) ที่ยืนยันว่า สมรรถนะ
องค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ โดยให้ความเห็นว่าสมรรถนะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
องค์การที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์การ อีกทั้งการ
บริหารองค์การที่จะมีประสิทธิผลนั้นต้องสามารถน าและกระตุ้นให้ใช้ทรัพยากรทางการบริหาร 
ตลอดจนกลไกในการปฏิบัติงานทั้งมวลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบสมรรถนะองค์การ องค์ประกอบ ที่มีน้ าหนักมากท่ีสุด คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร (y27) มีค่าน้ าหนัก 0.681  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และท าหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผล
ข้อมูล การน าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  รวมทั้งการ
เผยแพร่และน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผล 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

5.3.1.1  ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบว่า ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน คุณลักษณะ              
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน     
ควรตระหนักและเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนและโรงเรียน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการ           
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมได้อย่างมีความสุข                  
ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก โดยประสานความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลของโรงเรียน  

5.3.1.2 ผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก และรายด้าน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความศรัทธา ความจงรักภักดี และความทุ่มเทในการท างาน                 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ควรสร้างบรรยากาศ             
ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความเสียสละ ความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ ควรสร้างบรรยากาศ
การท างานโดยให้ครูท างานร่วมกันเป็นทีม สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ เป็นแบบ
พ่ึงพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้ครูทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  ด้วยความจงรักภักดีทีเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกองคก์าร ควรสร้างบรรยากาศโรงเรียนแห่งนี้ เป็นองค์การที่ดีและมีความสุขใน              
การปฏิบัติงานเป็นองค์การคุณภาพที่ครูทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนปรารถนาที่จะเป็น
สมาชิกตลอดไป  

  5.3.1.3 ผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบว่า ระดับครู แรงจูงใจในการท างาน มีอิทธิพล               
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูงที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถใน             
การท างาน งานที่รับผิดชอบตรงกับความถนัดของครูแต่ละคน เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ อาจมีการจัดกิจกรรมโครงการให้ครูได้แสดงผลงานของตนเอง             
ให้ประจักษ์แก่สายตาเพ่ือนครูด้วยกันเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่เจ้าของผลงาน 
กล่าวชื่นชมเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีการให้รางวัลตอบแทนเล็ก  ๆ             
น้อย ๆ เพ่ือให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย 
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ ท าให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องอ่ืน  ๆ
นอกเหนือจากเรื่องงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง สามารถอยู่แล้วมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

   5.3.1.4 ผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบว่า ระดับโรงเรียน สมรรถนะองค์การ มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูงที่สุด กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดทรัพยากรการเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหาร ออกมาเป็นนโยบาย และแผนงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
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สถานศึกษาสามารถน ามาด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งก าหนดวิธีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน และวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน 

   5.3.1.5 ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยด้านประสิทธิผลของโรงเรียนไปใช้เป็น
แนวทางการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน โดยครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือวัดประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่เสมอร่วมกับการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ือให้โรงเรียนได้ทราบถึง
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนของตนเอง 

   5.3.1.6 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ควรน าผลการวิจัย และรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปก าหนดเป็นโยบาย
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด และควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  

  5.3.1.7 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่าปัจจัยทุกตัวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการก าหนดกิจกรรมสร้างเครือข่าย และสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในด้านภาวะผู้น า สมรรถนะองค์การ บรรยากาศองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1  ควรมีการเพ่ิมระดับและขอบเขตในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยม เช่น ระดับนักเรียน ระดับครู และระดับโรงเรียน เพ่ือให้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร              
ที่ต่างระดับ ซึ่งข้อมูลที่มีระดับแตกต่างกันอาจท าให้มีผลต่อตัวแปรตามประสิทธิผลของโรงเรียน 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพหุระดับที่ศึกษาตัวแปรสองระดับ คือ  ระดับครู  และระดับ
โรงเรียน  

5.3.2.2  ในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน เพ่ือจะได้องค์ความรู้ที่เป็นภาพรวม เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียน หรือท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาในเชิงลึกเพ่ือยืนยันข้อค้นพบและน า
ข้อค้นพบมาสร้างเป็นข้อสรุปในภาพรวมเพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

5.3.2.3  ควรมีการศึกษาและสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการก าหนดตัวแปร
อ่ืนๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปรที่เป็นทั้งความคิดเห็น และข้อเท็จจริง  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือยืนยันคุณภาพประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว 

5.3.2.4 ควรศึกษารูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

5.3.2.5 ควรศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับประสิทธิผลของโรงร ียน ซึ่งปัจจุบันเมื่อ
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
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สรปุผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                

ของแบบสอบถาม



339 
 

 

สรุปการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency) หรือ IOC 

 
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1 หมายถึง  แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
-1  หมายถึง  แน่ใจว่าวัดได้ไม่ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 

 
1. แบบสอบถามส าหรับคร ู

  ตารางการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 
1 ความทุ่มเทในการท างาน 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 ความจงรักภักดี 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.5 0 0 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

3 ความศรัทธา 
3.1 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
1 ความก้าวหน้า 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การยอมรับนับถือ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 0 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ลักษณะของงาน 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ความส าเร็จของงาน 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

การสนับสนุนทางสังคม 
1 การสนับสนุนทางอารมณ์ 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2 การสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งของ 
2.1 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 0 1 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 

4 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 
2. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร 

 
ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
วัฒนธรรมองค์การ 
1 ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 

1.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การมอบอ านาจ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ความเอ้ืออาทร 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

บรรยากาศองค์การ 
1 บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 

1.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ภาวะผู้น า 
1 การกระตุ้นปัญญา 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 การสร้างแรงบันดาลใจ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 การสร้างบารมี 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะองค์การ 
1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
3.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 
5.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1.1 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ความพึงพอใจของครู 
3.1 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 ซื่อสัตย์สุจริต 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 มีวินัย 
4.7 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
4.10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 



 

 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

 อยู่อย่างพอเพียง 
4.14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 รักความเป็นไทย 
4.18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 มีจิตสาธารณะ 
4.21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.22 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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เรียน คุณครูที่เคารพ 

 
ด้วยดิฉัน นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นาาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่
ขอความกรุณาจากคุณครูทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่าน

จะเป็นความลับและผู้ตอบจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใด ๆ ทั้งสิ้นจากการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความมกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกที่
แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
อนึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา                
ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามในการวิจัย ฉบับท่ี 1 
ส าหรับครู 

 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน              

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



359 
 

 

 
ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
ค าชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาค าถามซึ่งเกี่ยวกับภูมิหลังของครู และเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 

 1. เพศ  ชาย   หญิง 

 2. อายุ ..............................ป ี

 3. การศึกษาสูงสุด ระดับ................................ 

  วิชาเอก......................................... 

 4. ประสบการณ์การสอน ...................................ปี 

 
ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยระดับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด

โดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 
 1. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

ข้อ 
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 การทุ่มเทในการท างาน      

1.1 ท่านมีความรู้สึกที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

     

1.2 ท่านมีความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน      
1.3 ท่านยอมเสียสละเวลาเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ      
1.4 ท่านยอมเสียสละก าลังกายเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ      
1.5 ท่านยอมเสียสละทรัพย์สินของตนเองเพ่ือให้งานประสบ

ผลส าเร็จ 
     

2 ความจงรักภักดี      
2.1 ท่านมีความรู้สึกเป็นว่าเจ้าของโรงเรียน       
2.2 ท่านมีความรู้สึกความผูกพันต่อหน่วยงานที่ท่านท างานอยู่       
2.3 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของโรงเรียน       
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ข้อ 
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.4 ท่านต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนตลอดไป       
2.5 ท่านโดยไม่มีคิดท่ีจะย้ายไปหน่วยงานอื่น      
3 ความศรัทธา      

3.1 ท่านมีความรู้สึกม่ันใจในโรงเรียนที่ตนเองท างาน      
3.2 ท่านมีความรู้สึกไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานของท่าน      
3.3 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับค่านิยมของโรงเรียน      
3.4 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเป้าหมายของโรงเรียน      
3.5 ท่านมีความเชื่อว่าเป้าหมายของโรงเรียนสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ได้ 
     

 
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความก้าวหน้า      

1.1 ท่านได้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม      
1.2 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น      
1.3 ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม      
1.4 ท่านได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ และได้เพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถในการท างาน 
     

1.5 ท่านได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

     

2 การยอมรับนับถือ      
2.1 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือน

ร่วมงาน 
     

2.2 ท่านได้รับการแสดงความยินดี จากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.3 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานหรือรับหน้าที่ส าคัญเสมอ      
2.4 ท่านได้รับก าลังใจจากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน      
2.5 ท่านได้รับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานจาก

ผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 

     

3 ลักษณะของงาน      
3.1 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานที่ตรงกับความรู้ของท่าน      
3.2 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานที่ตรงกับความสามารถของท่าน      
3.3 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานทีน่่าสนใจ และเปน็งานทา้ทาย

ความสามารถให้ท่านอยากท างาน 
     

3.4 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของผู้บริหารโรงเรียน       
3.5 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแตต่้นจนส าเร็จ      
4 ความส าเร็จของงาน      

4.1 ท่านสามารถท างานประจ าที่ไดร้ับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ       
4.2 ท่านสามารถท างานพิเศษทีไ่ด้รบัมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ       
4.3 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของตนเอง      
4.4 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของเพื่อนร่วมงาน      
4.5 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของผู้บริหารโรงเรียน      

 
 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
1 2 3 4 5 

1 การสนับสนุนทางอารมณ์      
1.1 ท่านได้รับความรัก ความห่วงใยจากผู้บริหารโรงเรียน      
1.2 ท่านได้รับการดูแล เอาใจใส่จากผู้บริหารโรงเรียน      
1.3 ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน      
1.4 ท่านได้รับการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวท่านจากผู้บริหาร      
1.5 ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน      
2 การสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งของ      

2.1 ท่านได้รับการช่วยเหลือในการท างานของโรงเรียนจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
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ข้อ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
1 2 3 4 5 

2.2 ท่านได้รับการช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัวจากผู้บริหารโรงเรียน      
2.3 ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกในการท างานของโรงเรียน      
2.4 ท่านได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ท า      
2.5 ท่านได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิอย่างเหมาะสม      
3 การได้รับค าแนะน า ปรึกษา หารือ      

3.1 ท่านได้รับค าแนะน าในงานที่ท่านรับผิดชอบ จากผู้บริหาร
โรงเรียน 

     

3.2 ท่านได้รับค าแนะน าในเรื่องงานที่ท่านรับผิดชอบจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

3.3 ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับผิดชอบกับ
ผู้บริหารโรงเรียน  

     

3.4 ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับผิดชอบกับ
เพ่ือนร่วมงาน 

     

3.5 ท่านได้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวกับ
ผู้บริหารโรงเรียน 

     

4 การให้ข้อมูลข่าวสาร      
4.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ตอ่

การท างาน 
     

4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารโรงเรียน ส่งผลให้การท างาน
ของโรงเรียนให้ส าเร็จ 

     

4.3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เปน็ปจัจุบัน ทนัเหตุการณ์ และถูกต้อง      
4.4 ท่านได้รับโอกาสจากผูบ้ริหารโรงเรียนในการรับข้อมูลข่าวสารทัง้

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
     

4.5 ท่านได้รับข้อมูลย้อนกลบัจากผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองในการท างานให้ดีขึ้น 
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ตอนที่ 3  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โปรดกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2559              
ลงในตารางที่ก าหนดให้ (ทศนิยมสองต าแหน่ง)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   

เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ   
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับ

ใดโดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
1.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(ONET)               ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
ฯ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน               

     

2 การมีส่วนร่วมของชุมชน      
2.1 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน      
2.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม

ของโรงเรียน 
     

2.3 มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

2.4 มีการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนท าให้งานของโรงเรียนบรรลุผล

ส าเร็จ 
     

3 ความพึงพอใจของครู      
3.1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ       
3.2 ครูมีความสุขกับการท างานในโรงเรียน      
3.3 ครูมีทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
3.4 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการท างาน      
3.5 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ส่งผลให้ครูท าให้งานส าเร็จ 
     

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน      
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      

4.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ      
4.2 นักเรียนทรงไว้ซึ่งความเป็นไทย      
4.3 นักเรียนศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
 ซื่อสัตย์สุจริต      
4.4 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  

และวาจาใจ 
     

4.5 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย  
และวาจาใจ 

     

 มีวินัย      
4.6 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง ค าสั่งของบุพการี ข้อบังคบัของ

ครอบครัว  
     

4.7 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 

     

4.8 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ จารีต
ประเพณีของสังคม 

     

 ใฝ่เรียนรู้      
4.9 นักเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
     

4.10 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

     

4.11 นักเรียนเลือกใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม      
4.12 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
 อยู่อย่างพอเพียง      
4.13 นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม 
     

4.14 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

     

 มุ่งมั่นในการท างาน      
4.15 นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน      
4.16 นักเรียนท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งาน

ส าเร็จตามเปา้หมาย 
     

 รักความเป็นไทย      
4.17 นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียบประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย และมีความกตัญญูกตเวท ี
     

4.18 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ      
4.19 นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้อง 

เหมาะสม 
     

4.20 นักเรียนอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปัญญาไทย      
 มีจิตสาธารณะ      
4.21 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน      
4.22 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน       
4.23 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน      
4.24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
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เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่เคารพ 

 
ด้วยดิฉัน นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นาาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่
ขอความกรุณาจากคุณครูทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่าน

จะเป็นความลับและผู้ตอบจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใด ๆ ทั้งสิ้นจากการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความมกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึก 
ที่แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
อนึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา              
ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 
 

    

แบบสอบถามในการวิจัย ฉบับท่ี 2 
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน              

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
ค าชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาค าถามซึ่งเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียน และเติมข้อความ

ลงในช่องว่าง 

 1. เพศ  ชาย  หญิง 

 2. อายุ..............................ปี 

 3. การศึกษาสูงสุด ระดับ.....................................วิชาเอก.............................................  

 4.    ประสบการณ์ในการท างาน..........................................ป ี
 

ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด

โดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยทีสุ่ด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 
 2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจให้ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงให้ครูในโรงเรียนเข้าใจในเป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้ครูในโรงเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญในเป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

2 การมอบอ านาจ      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบอ านาจการตัดสินใจ

ให้ครูในโรงเรียน 
     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญ ในการแบ่ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ครูในการจัดการเรียนการสอน  
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ข้อ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.3 ผู้บริหารโรงเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูปฏิบัติงาน  

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนมอบอ านาจการตัดสินใจให้ครูในการพัฒนา
นักเรียน  

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมอบอ านาจการตัดสินใจให้ครูในการดูแล
นักเรียน 

     

3 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าในตัวเอง       
3.2 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผลงานในการท างาน 
     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูร่วมกันท างานให้ส าเร็จ      
3.4 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูร่วมภาคภูมิใจในผลที่

เกิดข้ึนจากการท างานร่วมกัน 
     

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูมีความรู้สึกว่ามีส่วนท า
ให้งานส าเร็จ 

     

4 ความเอ้ืออาทร      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ ให้แก่ครูในโรงเรียน       
4.2 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่ของครูในโรงเรียน       
4.3 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน      
4.4 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน 
     

4.5 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง      
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 2.2 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้มีความเป็นระเบียบ 

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสนับสนุนให้ครูความเชื่อในความสามารถ
ของนักเรียนของตนเองว่าสามารถประสบผลส าเร็จได้ 

     

2 บรรยากาศแบบใช้อ านาจ      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ครูรับรู้โครงสร้างการบริหารงานของ

โรงเรียน  
     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ครูรับรู้ขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน      
2.4 ผู้บริหารโรงเรียนได้กระจายงานและการแบ่งงานให้ครูปฏิบัติ

อย่างชัดเจน  
     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
เหตุผลของครู 

     

3 บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือครูในการท างาน      
3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความรัก ความอบอุ่น และเป็นมิตร กับ

ผู้ร่วมงานทุกคน 
     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงานด้วยกัน 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้ท างานร่วมกัน และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้การยอมรับว่าทุกคนเป็นสมาชิกของโรงเรียน      
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2.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 การกระตุ้นทางปัญญา      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูร่วมกันหาวิธีการใหม่ๆ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอน 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

     

2 การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนค านึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล      
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  
     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานตามความสนใจและความ
ต้องการของแต่ละคน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูมองเห็นคุณค่า
ของตนเอง 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
เต็มที ่

     

3 การสร้างแรงบันดาลใจ      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูเห็นความส าคัญ

ของงานปฏิบัติงาน  
     

3.2 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน  

     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนโน้มน้าวจิตใจให้ครูเกิดทัศนคติเชิงบวกและให้
ก าลังใจในการท างาน 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
 การสร้างแรงบันดาลใจ      

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูช่วยท างานให้
ส าเร็จโดยใช้ความพยายามเพ่ิมข้ึน 

     

4 การสร้างบารมี      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู

เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
     

4.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู        
ยกย่อง ชมเชย เคารพนับถือ 

     

4.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู
ไว้ใจในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 

     

4.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี      
4.5 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงานให้

บรรลุผลส าเร็จ 
     

 
 2.4 ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ 
ความสามารถและต าแหน่งหน้าที่ 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีทักษะความรู้ทางวิชาการ ได้รับการ
เสริมสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนและครู สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัติ 

  1 2 3 4 5 
2 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้      

2.1 ผู้บริหารโรงเรียนจัดหา สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆที่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูได้อย่างเพียงพอ  

     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูได้อย่างเพียงพอ 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนได้การจัดสรรงบประมาณให้ครูเพ่ือประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ในการพัฒนาโรงเรียน  

     

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูก าหนดองค์ประกอบต่างๆที่

ส าคัญของโรงเรียนเริ่มจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
     

3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

     

3.3 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูจัดท าแผนที่จะท าให้โรงเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามการท างานตามแผนที่วางไว้      
3.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินผลส าเร็จ และการน าผลมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     

4 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือให้มีความร่วมมือ มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน  
     

4.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 

     

4.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดเตรียมก าลังคนเพ่ือให้สามารถท างาน
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 

     

4.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่
ของงาน 

     

4.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการร่วมกันคิดและร่วมกัน
ตัดสินใจ 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร      

5.1 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหม้ีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     

5.2 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหม้ีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

     

5.3 ผู้บริหารโรงเรียนน าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

     

5.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศย
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 

     

5.5 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โปรดกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2559              
ลงในตารางที่ก าหนดให้ (ทศนิยมสองต าแหน่ง)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   

เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ   
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับ

ใดโดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
1.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(ONET) ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโรงเรียน               

     

2 การมีส่วนร่วมของชุมชน      
2.1 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน      
2.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม

ของโรงเรียน 
     

2.3 มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

2.4 มีการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนท าให้งานของโรงเรียนบรรลุผล

ส าเร็จ 
     

3 ความพึงพอใจของครู      
3.1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ       
3.2 ครูมีความสุขกับการท างานในโรงเรียน      
3.3 ครูมีทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
3.4 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการท างาน      
3.5 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ส่งผลให้ครูท าให้งานส าเร็จ 
     

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน      
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      

4.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ      
4.2 นักเรียนทรงไว้ซึ่งความเป็นไทย      
4.3 นักเรียนศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
 ซื่อสัตย์สุจริต      
4.4 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  

และวาจาใจ 
     

4.5 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย  
และวาจาใจ 

     

 มีวินัย      
4.6 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง ค าสั่งของบุพการี ข้อบังคบัของ

ครอบครัว  
     

4.7 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 

     

4.8 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ จารีต
ประเพณีของสังคม 

     

 ใฝ่เรียนรู้      
4.9 นักเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
     

4.10 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

     

4.11 นักเรียนเลือกใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม      
4.12 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
 อยู่อย่างพอเพียง      
4.13 นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม 
     

4.14 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

     

 มุ่งมั่นในการท างาน      
4.15 นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน      
4.16 นักเรียนท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งาน

ส าเร็จตามเปา้หมาย 
     

 รักความเป็นไทย      
4.17 นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียบประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย และมีความกตัญญูกตเวท ี
     

4.18 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ      
4.19 นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้อง 

เหมาะสม 
     

4.20 นักเรียนอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปัญญาไทย      
 มีจิตสาธารณะ      
4.21 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน      
4.22 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน       
4.23 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน      
4.24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 
 

1.  นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจนัทร์ สีสันต์ อาจารย์ประจ าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

3. อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์        อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
       การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการทดสอบและวัด 

4. ดร.กีรติ  จันทรมณี          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง 
            ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  

       สาขาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
5. ดร.ดลนภา  ท้วมยัง         ผู้อ านวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 

            ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาการบริหารการศึกษา   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 
 

 

 
 
 



333 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



330 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



330 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



330 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือและเก็บข้อมูล
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ภาคผนวก ค 
สรปุผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                

ของแบบสอบถาม
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สรุปการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency) หรือ IOC 

 
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1 หมายถึง  แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
-1  หมายถึง  แน่ใจว่าวัดได้ไม่ตรงกับค าจ ากัดความในการวิจัย 

 
1. แบบสอบถามส าหรับครู 

  ตารางการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับค าจ ากัดความในการวิจัย 
 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 
1 ความทุ่มเทในการท างาน 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 ความจงรักภักดี 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.5 0 0 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

3 ความศรัทธา 
3.1 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
1 ความก้าวหน้า 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การยอมรับนับถือ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 0 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ลักษณะของงาน 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ความส าเร็จของงาน 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

การสนับสนุนทางสังคม 
1 การสนับสนุนทางอารมณ์ 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2 การสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งของ 
2.1 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 การได้รับค าแนะน า ปรึกษาหารือ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 0 1 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 

4 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 
2. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร 

 
ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
วัฒนธรรมองค์การ 
1 ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 

1.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การมอบอ านาจ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ความเอ้ืออาทร 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

บรรยากาศองค์การ 
1 บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ 

1.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 บรรยากาศแบบใช้อ านาจ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
ภาวะผู้น า 
1 การกระตุ้นปัญญา 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 การสร้างแรงบันดาลใจ 
3.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 การสร้างบารมี 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

สมรรถนะองค์การ 
1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

1.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
1.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

2 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
2.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
3.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม 
4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 
5.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1.1 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.1 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2.5 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

3 ความพึงพอใจของครู 
3.1 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.3 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

4.1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.2 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 ซื่อสัตย์สุจริต 
4.5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 มีวินัย 
4.7 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
4.8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 ใฝ่เรียนรู้ 
4.10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

 อยู่อย่างพอเพียง 
4.14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 รักความเป็นไทย 
4.18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 มีจิตสาธารณะ 
4.21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4.22 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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เรียน คุณครูที่เคารพ 

 
ด้วยดิฉัน นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่
ขอความกรุณาจากคุณครูทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่าน

จะเป็นความลับและผู้ตอบจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใด ๆ ทั้งสิ้นจากการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความมกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกที่
แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
อนึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา                
ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 
 
 
 

แบบสอบถามในการวิจัย ฉบับท่ี 1 
ส าหรับครู 

 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน              

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
ค าชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาค าถามซึ่งเกี่ยวกับภูมิหลังของครู และเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 

 1. เพศ  ชาย   หญิง 

 2. อายุ ..............................ป ี

 3. การศึกษาสูงสุด ระดับ................................ 

  วิชาเอก......................................... 

 4. ประสบการณ์การสอน ...................................ปี 

 
ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยระดับครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด

โดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 
 1. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

ข้อ 
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 การทุ่มเทในการท างาน      

1.1 ท่านมีความรู้สึกที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

     

1.2 ท่านมีความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน      
1.3 ท่านยอมเสียสละเวลาเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ      
1.4 ท่านยอมเสียสละก าลังกายเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ      
1.5 ท่านยอมเสียสละทรัพย์สินของตนเองเพ่ือให้งานประสบ

ผลส าเร็จ 
     

2 ความจงรักภักดี      
2.1 ท่านมีความรู้สึกเป็นว่าเจ้าของโรงเรียน       
2.2 ท่านมีความรู้สึกความผูกพันต่อหน่วยงานที่ท่านท างานอยู่       
2.3 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของโรงเรียน       
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ข้อ 
ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.4 ท่านต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนตลอดไป       
2.5 ท่านโดยไม่มีคิดท่ีจะย้ายไปหน่วยงานอื่น      
3 ความศรัทธา      

3.1 ท่านมีความรู้สึกม่ันใจในโรงเรียนที่ตนเองท างาน      
3.2 ท่านมีความรู้สึกไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานของท่าน      
3.3 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับค่านิยมของโรงเรียน      
3.4 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเป้าหมายของโรงเรียน      
3.5 ท่านมีความเชื่อว่าเป้าหมายของโรงเรียนสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ได้ 
     

 
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความก้าวหน้า      

1.1 ท่านได้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม      
1.2 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น      
1.3 ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม      
1.4 ท่านได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ และได้เพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถในการท างาน 
     

1.5 ท่านได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

     

2 การยอมรับนับถือ      
2.1 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือน

ร่วมงาน 
     

2.2 ท่านได้รับการแสดงความยินดี จากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

 
 
 
 
 



362 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.3 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานหรือรับหน้าที่ส าคัญเสมอ      
2.4 ท่านได้รับก าลังใจจากผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน      
2.5 ท่านได้รับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานจาก

ผู้บริหารโรงเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 

     

3 ลักษณะของงาน      
3.1 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานที่ตรงกับความรู้ของท่าน      
3.2 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานที่ตรงกับความสามารถของท่าน      
3.3 ท่านได้รับผดิชอบเปน็งานทีน่่าสนใจ และเปน็งานทา้ทาย

ความสามารถให้ท่านอยากท างาน 
     

3.4 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของผู้บริหารโรงเรียน       
3.5 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแตต่้นจนส าเร็จ      
4 ความส าเร็จของงาน      

4.1 ท่านสามารถท างานประจ าที่ไดร้ับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ       
4.2 ท่านสามารถท างานพิเศษที่ได้รบัมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ       
4.3 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของตนเอง      
4.4 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของเพื่อนร่วมงาน      
4.5 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจของผู้บริหารโรงเรียน      

 
 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
1 2 3 4 5 

1 การสนับสนุนทางอารมณ์      
1.1 ท่านได้รับความรัก ความห่วงใยจากผู้บริหารโรงเรียน      
1.2 ท่านได้รับการดูแล เอาใจใส่จากผู้บริหารโรงเรียน      
1.3 ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน      
1.4 ท่านได้รับการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวท่านจากผู้บริหาร      
1.5 ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน      
2 การสนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งของ      

2.1 ท่านได้รับการช่วยเหลือในการท างานของโรงเรียนจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
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ข้อ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
1 2 3 4 5 

2.2 ท่านได้รับการช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัวจากผู้บริหารโรงเรียน      
2.3 ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกในการท างานของโรงเรียน      
2.4 ท่านได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ท า      
2.5 ท่านได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิอย่างเหมาะสม      
3 การได้รับค าแนะน า ปรึกษา หารือ      

3.1 ท่านได้รับค าแนะน าในงานที่ท่านรับผิดชอบ จากผู้บริหาร
โรงเรียน 

     

3.2 ท่านได้รับค าแนะน าในเรื่องงานที่ท่านรับผิดชอบจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

3.3 ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับผิดชอบกับ
ผู้บริหารโรงเรียน  

     

3.4 ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับผิดชอบกับ
เพ่ือนร่วมงาน 

     

3.5 ท่านได้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวกับ
ผู้บริหารโรงเรียน 

     

4 การให้ข้อมูลข่าวสาร      
4.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ตอ่

การท างาน 
     

4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารโรงเรียน ส่งผลให้การท างาน
ของโรงเรียนให้ส าเร็จ 

     

4.3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เปน็ปจัจุบัน ทนัเหตุการณ์ และถูกต้อง      
4.4 ท่านได้รับโอกาสจากผูบ้ริหารโรงเรียนในการรับข้อมูลข่าวสารทัง้

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
     

4.5 ท่านได้รับข้อมูลย้อนกลบัจากผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองในการท างานให้ดีขึ้น 
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ตอนที่ 3  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โปรดกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2559              
ลงในตารางที่ก าหนดให้ (ทศนิยมสองต าแหน่ง)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   

เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ   
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับ

ใดโดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
1.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(ONET)               ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
ฯ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน               

     

2 การมีส่วนร่วมของชุมชน      
2.1 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน      
2.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม

ของโรงเรียน 
     

2.3 มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

2.4 มีการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนท าให้งานของโรงเรียนบรรลุผล

ส าเร็จ 
     

3 ความพึงพอใจของครู      
3.1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ       
3.2 ครูมีความสุขกับการท างานในโรงเรียน      
3.3 ครูมีทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
3.4 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการท างาน      
3.5 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ส่งผลให้ครูท าให้งานส าเร็จ 
     

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน      
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      

4.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ      
4.2 นักเรียนทรงไว้ซึ่งความเป็นไทย      
4.3 นักเรียนศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
 ซื่อสัตย์สุจริต      
4.4 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  

และวาจาใจ 
     

4.5 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย  
และวาจาใจ 

     

 มีวินัย      
4.6 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง ค าสั่งของบุพการี ข้อบังคบัของ

ครอบครัว  
     

4.7 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 

     

4.8 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ จารีต
ประเพณีของสังคม 

     

 ใฝ่เรียนรู้      
4.9 นักเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
     

4.10 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

     

4.11 นักเรียนเลือกใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม      
4.12 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได ้
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
 อยู่อย่างพอเพียง      
4.13 นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม 
     

4.14 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

     

 มุ่งมั่นในการท างาน      
4.15 นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน      
4.16 นักเรียนท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งาน

ส าเร็จตามเปา้หมาย 
     

 รักความเป็นไทย      
4.17 นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียบประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย และมีความกตัญญูกตเวท ี
     

4.18 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ      
4.19 นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้อง 

เหมาะสม 
     

4.20 นักเรียนอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปัญญาไทย      
 มีจิตสาธารณะ      
4.21 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน      
4.22 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน       
4.23 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน      
4.24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
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เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่เคารพ 

 
ด้วยดิฉัน นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
วงศ์สิรสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่
ขอความกรุณาจากคุณครูทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ค าตอบของท่าน

จะเป็นความลับและผู้ตอบจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใด ๆ ทั้งสิ้นจากการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอความมกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึก 
ที่แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
อนึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา              
ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 
 

    

แบบสอบถามในการวิจัย ฉบับท่ี 2 
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน              

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 1  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
ค าชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาค าถามซึ่งเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้บริหารโรงเรียน และเติมข้อความ

ลงในช่องว่าง 

 1. เพศ  ชาย  หญิง 

 2. อายุ..............................ปี 

 3. การศึกษาสูงสุด ระดับ.....................................วิชาเอก.............................................  

 4.    ประสบการณ์ในการท างาน..........................................ปี 
 

ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด

โดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 
 2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจให้ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงให้ครูในโรงเรียนเข้าใจในเป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้ครูในโรงเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญในเป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

2 การมอบอ านาจ      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญในการมอบอ านาจการตัดสินใจ

ให้ครูในโรงเรียน 
     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญ ในการแบ่ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ครูในการจัดการเรียนการสอน  
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ข้อ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
2.3 ผู้บริหารโรงเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูปฏิบัติงาน  

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนมอบอ านาจการตัดสินใจให้ครูในการพัฒนา
นักเรียน  

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมอบอ านาจการตัดสินใจให้ครูในการดูแล
นักเรียน 

     

3 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าในตัวเอง       
3.2 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 

ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผลงานในการท างาน 
     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูร่วมกันท างานให้ส าเร็จ      
3.4 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูร่วมภาคภูมิใจในผลที่

เกิดข้ึนจากการท างานร่วมกัน 
     

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ทักษะกระตุ้นให้ครูมีความรู้สึกว่ามีส่วนท า
ให้งานส าเร็จ 

     

4 ความเอ้ืออาทร      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ ให้แก่ครูในโรงเรียน       
4.2 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่ของครูในโรงเรียน       
4.3 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน      
4.4 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหค้รูมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน 
     

4.5 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง      
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 2.2 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัติ 

  1 2 3 4 5 
1 บรรยากาศแบบมุ่งเน้นด้านวิชาการ      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้มีความเป็นระเบียบ 

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสนับสนุนให้ครูความเชื่อในความสามารถ
ของนักเรียนของตนเองว่าสามารถประสบผลส าเร็จได้ 

     

2 บรรยากาศแบบใช้อ านาจ      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ครูรับรู้โครงสร้างการบริหารงานของ

โรงเรียน  
     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ครูรับรู้ขอบข่ายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน      
2.4 ผู้บริหารโรงเรียนได้กระจายงานและการแบ่งงานให้ครูปฏิบัติ

อย่างชัดเจน  
     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
เหตุผลของครู 

     

3 บรรยากาศแบบมนุษยสัมพันธ์      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือครูในการท างาน      
3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความรัก ความอบอุ่น และเป็นมิตร กับ

ผู้ร่วมงานทุกคน 
     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงานด้วยกัน 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้ท างานร่วมกัน และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้การยอมรับว่าทุกคนเป็นสมาชิกของโรงเรียน      
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2.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 การกระตุ้นทางปัญญา      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูร่วมกันหาวิธีการใหม่ๆ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอน 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

     

2 การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล      
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนค านึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล      
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  
     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานตามความสนใจและความ
ต้องการของแต่ละคน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูมองเห็นคุณค่า
ของตนเอง 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
เต็มที ่

     

3 การสร้างแรงบันดาลใจ      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูเห็นความส าคัญ

ของงานปฏิบัติงาน  
     

3.2 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน  

     

3.3 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนโน้มน้าวจิตใจให้ครูเกิดทัศนคติเชิงบวกและให้
ก าลังใจในการท างาน 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
 การสร้างแรงบันดาลใจ      

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนจุดประกายความคิดท่ีท าให้ครูช่วยท างานให้
ส าเร็จโดยใช้ความพยายามเพ่ิมข้ึน 

     

4 การสร้างบารมี      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู

เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
     

4.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู        
ยกย่อง ชมเชย เคารพนับถือ 

     

4.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถท าให้ครู
ไว้ใจในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 

     

4.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี      
4.5 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ครูปฏิบัติงานให้

บรรลุผลส าเร็จ 
     

 
 2.4 ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร      

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ 
ความสามารถและต าแหน่งหน้าที่ 

     

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีทักษะความรู้ทางวิชาการ ได้รับการ
เสริมสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

     

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

     

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนและครู สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

     

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัติ 

  1 2 3 4 5 
2 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้      

2.1 ผู้บริหารโรงเรียนจัดหา สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆที่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูได้อย่างเพียงพอ  

     

2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูได้อย่างเพียงพอ 

     

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนได้การจัดสรรงบประมาณให้ครูเพ่ือประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 

     

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

     

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ในการพัฒนาโรงเรียน  

     

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์      
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูก าหนดองค์ประกอบต่างๆที่

ส าคัญของโรงเรียนเริ่มจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
     

3.2 ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

     

3.3 ผู้บริหารร่วมกับคณะครูจัดท าแผนที่จะท าให้โรงเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

     

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามการท างานตามแผนที่วางไว้      
3.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินผลส าเร็จ และการน าผลมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     

4 การจัดโครงสร้างที่เหมาะสม      
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือให้มีความร่วมมือ มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน  
     

4.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 

     

4.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดเตรียมก าลังคนเพ่ือให้สามารถท างาน
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 

     

4.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่
ของงาน 

     

4.5 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับการร่วมกันคิดและร่วมกัน
ตัดสินใจ 
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ข้อ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

  1 2 3 4 5 
5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร      

5.1 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหม้ีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     

5.2 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนใหม้ีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

     

5.3 ผู้บริหารโรงเรียนน าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วมาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

     

5.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศย
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 

     

5.5 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โปรดกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2559              
ลงในตารางที่ก าหนดให้ (ทศนิยมสองต าแหน่ง)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   

เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ   
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับ

ใดโดยพิจารณาเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 1 = น้อยที่สุด     2 = น้อย    3 = ปานกลาง    4 = มาก     5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
1.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(ONET) ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ เป็นไป
ตามเป้าหมายของโรงเรียน               

     

2 การมีส่วนร่วมของชุมชน      
2.1 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน      
2.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม

ของโรงเรียน 
     

2.3 มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

2.4 มีการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนท าให้งานของโรงเรียนบรรลุผล

ส าเร็จ 
     

3 ความพึงพอใจของครู      
3.1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ       
3.2 ครูมีความสุขกับการท างานในโรงเรียน      
3.3 ครูมีทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
3.4 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอต่อการท างาน      
3.5 ครูมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ส่งผลให้ครูท าให้งานส าเร็จ 
     

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัเรียน      
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      

4.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ      
4.2 นักเรียนทรงไว้ซึ่งความเป็นไทย      
4.3 นักเรียนศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
 ซื่อสัตย์สุจริต      
4.4 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย  

และวาจาใจ 
     

4.5 นักเรียนประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย  
และวาจาใจ 

     

 มีวินัย      
4.6 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง ค าสั่งของบุพการี ข้อบังคบัของ

ครอบครัว  
     

4.7 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 

     

4.8 นักเรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ จารีต
ประเพณีของสังคม 

     

 ใฝ่เรียนรู้      
4.9 นักเรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
     

4.10 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

     

4.11 นักเรียนเลือกใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม      
4.12 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ 
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ข้อ ประสิทธผิลของโรงเรียน 
 

ระดับการปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 
 อยู่อย่างพอเพียง      
4.13 นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม 
     

4.14 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

     

 มุ่งมั่นในการท างาน      
4.15 นักเรียนตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน      
4.16 นักเรียนท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งาน

ส าเร็จตามเปา้หมาย 
     

 รักความเป็นไทย      
4.17 นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียบประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย และมีความกตัญญูกตเวท ี
     

4.18 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ      
4.19 นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้อง 

เหมาะสม 
     

4.20 นักเรียนอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปัญญาไทย      
 มีจิตสาธารณะ      
4.21 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน      
4.22 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน       
4.23 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน      
4.24 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
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