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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร ระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน (2) ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัว
แบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ และ(3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 680 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดละ 340 
โรงเรียน ที่ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีชวงพิสัยของคาความเที่ยงตั้งแต 0.9536 – 0.9915 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
ภาคบรรยาย  การทดสอบคาที ดวยโปรแกรม SPSS for Windows และวิเคราะหตรวจสอบความตรงของ
ตัวแบบดวยโปรแกรมลิสเรล 8.52 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละปจจัย พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีเพียง
ปจจัยสมรรถนะขององคการที่อยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร และ
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียน
ขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ พบวา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 226.11   คาองศา
อิสระ = 115 คา P = 0.063  คาดัชนี GFI = 0.96 คาดัชนี AGFI = 0.91 คาดัชนี RMSEA = 0.056 และคา 
CN = 276.52)  



ข 

 3.  ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรง 4 
ปจจัย  คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของ
โรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ (2) อิทธิพลทางออมมี 3 ปจจัย คือ ปจจัยสมรรถนะของ
องคการที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูกับปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน   ปจจัยภาวะผูนําทาง
วิชาการที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูกับปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยบรรยากาศ
ของโรงเรียนที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  และ(3) อิทธิพลรวม 4 ปจจัย  คือ ปจจัย
สมรรถนะขององคการ  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัย
ภาวะผูนําทางวิชาการ  
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ABSTRACT 
 

 
The research objectives were to (1) study and compare the level of 

administrative factors with the level of school effectiveness categorized by school size;  
(2) examine the goodness-of-fit of the model of administrative factors affecting school 
effectiveness developed by the researcher with the empirical data; and (3) study the 
direct influence, indirect influence and total influence of administrative factors affecting 
school effectiveness. The sample size of 680 schools under the Office of the Basic 
Education Commission derived by multi-stage random sampling method consisted of 
340 small schools and 340 large schools.   
 The research tool for data collection was 5-level rating scale questionnaire with 
the validity ranging from 0.9536 - 0.9915. The data collected were analyzed by 
descriptive statistics and t-test with SPSS for Windows program. LISREL 8.52 program 
was used to analyze the model validity. 
 The research results were summarized as follows: 
 1. The mean of administrative factors and the mean of school effectiveness are 
in general at high level.  Considering each factor in detail, this researcher found that 
most factors had the means in high level with the exception of organization’s ability 
having medium mean level. Comparing the administrative factor with school 
effectiveness factor categorized by school size, it was found that the general means of 
the small school factors are at medium level while those of the large schools are at high 
level with the statistical significance difference at 0.01. 
 2. The goodness-of-fit test of the model of administrative factors affecting 
school effectiveness developed by this researcher showed that the model was consistent 
with the empirical data (Chi-square = 226.11, degree of freedom (df) = 115,   P = 0.063,  
goodness-of-fit index (GFI) = 0.96, adjusted-goodness-of-fit index (AGFI) = 0.91, root 
mean square error of approximation (RMSEA) = 0.056 and critical number (CN) = 
276.52.) 
 3. Administrative factors had direct, indirect and total influence on school 
effectiveness with the influence coefficients ranging from large to small respectively as  
(1) direct influence in 4 factors that are organization’s ability, learning process 
management, school climate, and instructional leadership. (2) indirect influence in 3 
factors that are organization’s ability influencing through learning process management 
and school climate,  instructional leadership influencing through learning process 
management and school climate, school climate influencing through learning process 
management,  and (3) total influence in 4 factors that are organization’s ability, learning 
process management, school climate and instructional leadership. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 งานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานรองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  
สารรัตนะ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดทุมเททั้งแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอน และกระตุน
เคี่ยวเข็ญเพื่อคุณภาพของงานวิจัย  ทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย อาจารยที่ปรึกษา
รวมซ่ึงทานเปนผูมีจิตเมตตากรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งของทานในการชี้แนะปรับปรุงแกไข ตลอดจน
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งเพื่อความสมบูรณของงานวิจัย และทานผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ไพศาล   สุวรรณนอย  อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ทุมเทแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนและให
ขอเสนอแนะ สนับสนุนสงเสริมจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี ซ่ึงผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงยิ่งไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอน คณาจารยประจําโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนใหความรู ตลอดจนทานผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาได
เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทานใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัยจนไดเครื่องมือที่มี
คุณภาพสําหรับการวิจัย  

ขอขอบพระคุณทานผูบริหาร คณะครูอาจารยในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยที่สละ
เวลาในการใหขอมูลสําหรับการวิเคราะห ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ บริหารการศึกษารุนที่ 1 – 5 
โดยเฉพาะรุนที่ 3 ที่กรุณาใหกําลังใจ และติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง  
 ขอขอบคุณพี่คํากอง  ศรีเชียงสา พี่สวัสดิ์  กางเพ็ง และนองๆ ทุกคน ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคน ไมวาจะเปนคุณอรุณศรี  กางเพ็ง ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริม
สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง เร่ิมตั้งแตเปนผูจุดประกายแนวคิดในการศึกษา และใหกําลังใจมาโดยตลอด    
ขอขอบใจเด็กหญิงจิณหวรา – เด็กหญิงนวพร  กางเพ็ง ลูกสาวทั้งสองที่พอรักดั่งดวงใจ เปนผูให
กําลังใจสําคัญในการศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุขมาโดยตลอด  
 ขอกราบบูชาพระคุณ  คุณพอบุญสา – คุณแมอวน กางเพ็ง ที่เปนทุกสิ่งทุกอยางสําหรับลูก
แมวาตอนนี้ทานจะไมมีโอกาสใหเห็นความสําเร็จที่ทานทั้งสองตองการ แตทานก็เปนกําลังใจใหลูก
ไดเพียรพยายามตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ   คุณงามความดีที่ลูกไดส่ังสมมา หรือคุณงามความดีที่
เกิดจากผลงานวิจัยนี้ ขอกราบบูชาพระคุณของทุกทานที่ไดกลาวนามมาในตอนตนแลว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีบทบาทโดยตรงใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพของประชากรในประเทศจะเปนเชนใดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาเปนสําคัญ (ชิดชนก เชิงเชาว และคณะ, 2541)   การศึกษาจึงเปน
เร่ืองที่ไดรับการยอมรับและใหความสําคัญในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางปกติสุข  การศึกษาเปนเทคนิคหรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางคานิยม เจตคติ และวัฒนธรรมในสังคมทุกระดับ ซ่ึงวัฒนธรรม
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอยางดานการศึกษาไดถูกดําเนินการโดยสถาบันและองคการตางๆ 
โดยแนวทางและยุทธวิธีที่แตกตางกันหรืออาจกลาวไดวาบรรดากิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในองคการ
และชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยอมเกิดจากการบริหารการศึกษาซึ่งเปนความ
พยายามที่จะจัดดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ไดแก สถานศึกษา หลักสูตร ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา วัสดุอุปกรณตางๆ ตําราเรียน และอาคารสถานที่ ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพโดยมีผลผลิต คือ นักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, 2549)  
 โรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียนและผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพ
ที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได 
(อํารุง  จันทวานิช, 2547)  การพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาผูเรียนที่มี
คุณภาพนั้นยอมจะนําไปสูการบรรลุผลตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ...” รวมถึงมาตรา 81 ที่กําหนดให “ความรูคู
คุณธรรม” เปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 
นอกจากนี้ยังจะชวยขจัดปญหาวิกฤตทางการศึกษาตางๆ ได อาทิ คุณภาพสถานศึกษาที่แตกตางกัน 
คุณภาพของผูเรียนที่มีมาตรฐานไมเทาเทียมกัน ผูเรียนขาดกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนางานไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น จึงเปนความมุงมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแตรากหญาของการจัดการศึกษา โดยลดความ
แตกตางของการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหได (อํารุง จันทวานิช, 2547)  
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    แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ โดยมุงหวังใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแกเด็กไทยทุกคนมีความ
เทาเทียมกันในคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนและลดความเหลื่อมลํ้าในคุณภาพของผลผลติซึง่
หมายถึงคุณภาพของผูเรียนที่ไดมีการกลาวถึงอยางกวางขวางเปนสากล ดังที่สถาบันนานาชาติเพื่อการ
วางแผนการศึกษาขององคการยูเนสโก (Grisay & Mahlek, 1991) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประกอบดวยมิติที่สัมพันธกัน 3 มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใชในการเรียนการสอนและ
คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (input) คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน (teaching 
process) และคุณภาพของผลผลิต (output) ในทํานองเดียวกัน Coombs (1969 cited in UNESCO, 1991) 
ไดอธิบายความหมายของคุณภาพการจัดการศึกษาวาอาจมีความหมายรวมถึง เนื้อหา วิธีการสอน การจัด
กระบวนการทางการศึกษา ความพยายามตางๆ ที่จะปรับการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการที่กําลัง
เปล่ียนแปลงไปสูนวัตกรรม  สวน Stephens (1990 cited in Robson & Matthews, 1995) ไดระบุถึง
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลและชุมชน 
ทั้งที่เปนความตองการในปจจุบันและอนาคต การวางรากฐานการเรียนรูตลอดชีวิต การใหประสบการณ
เชิงลึกสําหรับพัฒนาปญญา โดยมีหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายของคุณภาพการศึกษา ไดแก การ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้งในแงกายภาพและการพัฒนาเชิงศีลธรรม การเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกับประสบการณสวนบุคคลและการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ความสนใจในเรื่องคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเริ่มมีมากขึ้นในป 1980 ซ่ึงจะเห็นได
จากรายงานของ The Nation at Risk ในป 1983 ที่ไดวิเคราะหปญหาการดําเนินงานของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะบุคคลในวงการธุรกิจและผูกําหนดนโยบายทั่วไป โดยไดยอมรับวา
เศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เกี่ยวของเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และอาศัยความรูเปนตัว
ขับเคลื่อน แตผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนในอเมริกาไมสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
ประกอบกับประชากรของสังคมอเมริกามีการเปล่ียนแปลงพื้นฐานการดําเนินชีวิตไปจากเดิม เชน 
โครงสรางอายุของประชากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ทําใหมีความจําเปนจะตองเนน
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตนั้นมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงตอมา Cameron & 
Whetten (1996) ไดใหขอสังเกตวาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคการกลายเปนแนวคิดสําคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคการ โดยจะดูไดจาก
งานเขียนของนักคิดที่สําคัญจากหนังสือที่มีช่ือเสียงหลายเลม เชน Theory Z ของโออูชิ (Ouchi, 1981)  In 
Search of Excellence ของปเตอร และวอเตอรแมน (Peter & Waterman, 1982) และ Out of Crisis ของเดมมิ่ง 
(Deming, 1986) ซ่ึงจะเนนไปที่ “คุณภาพ (quality)”  “ความเปนเลิศ (excellence)”  “การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (continuous improvement)” และ “การปรับเปลี่ยน (transformation)” ซ่ึงก็คือความมีประสิทธิผล
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ขององคการ (organizational effectiveness) นั่นเอง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจุดเนนดังกลาวยังเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากประสิทธิผล ซ่ึงเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะเปนนามธรรมไปสูการนําเอาคุณภาพ
ไปปฏิบัติไดจริงภายในองคการ  ตัวอยางเกี่ยวกับความสูญเสียศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ไมเปนที่พอใจของโรงเรียนไดเปนพลังผลักดันใหคนหาการปฏิบัติและวิธีการที่
ดีที่สุดสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 
 จากทฤษฎีและรายงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น Getzels, 
Lipham & Campbell (1968 cited in Hoy & Miskel, 2001) ใหทัศนะวา ประสิทธิผลของโรงเรียนวัด
ไดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑที่กําหนดไวเดิมวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  Handy 
(1985) ใหทัศนะในเรื่องเดียวกันวา เปนการประเมินผลกระทบจากตัวแปรตางๆ ตอผลลัพธองคการ 
สวน Lightfoot (1986) สรุปวา ประสิทธิผลของโรงเรียนวัดไดจากความสามารถของโรงเรียนที่
สามารถพัฒนาสติปญญาของนักเรียนใหสูงขึ้นไดภายใตทรัพยากรที่จํากัด ในขณะที่ Bossert (1988)  
ใหขอสังเกตวา เราอาจกําหนดตัวช้ีวัดตัวใดก็ไดในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนโดยขึ้นอยูกับวา
การกําหนดลักษณะองคการของโรงเรียนวามีลักษณะเปนอยางไร และCreemers (1993) กลาวถึงการ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไววา สามารถวัดไดจากทักษะพื้นฐานทั่วไปที่บรรจุในหลักสูตร 
ทักษะระดับสูง  ทักษะทางสังคม เจตคติ หรือวัตถุประสงคทางการศึกษาดานอื่นๆ เปนตน ซ่ึงจาก
การศึกษาแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาวขางตน จะเห็นวามีงานวิจัย 
และงานเขียนของนักวิชาการ นักบริหารและนักการศึกษาที่นําเสนอไวเปนสองลักษณะดวยกัน คือ 
ลักษณะเชิงพรรณนา (descriptive) ที่มุงศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะหรือองคประกอบประสิทธิผลของ
โรงเรียน หรือการพัฒนาเครื่องมือ เกณฑ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาสูความเปนโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล และลักษณะเหตุและผล (cause and effect)  ที่มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยและสังเคราะหเชิงทฤษฎีที่เขมขนยิ่งขึ้นโดยสรางและพัฒนาตัวแบบ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้น (ดังรายละเอียดที่นําเสนอในบทที่ 2)  
 สําหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลไดมีนโยบายปฎิรูปการศึกษาโดยประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ทําใหสงผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาของไทยอยางชัดเจน โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งในดาน
วิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  จากบทบาทหนาที่ดังกลาว
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือไดวาเปนสถาบันทางสังคมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สราง และ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ นั่นคือ เปนคนดี คนเกง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  จึงตองเผชิญกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ซับซอนแปลกใหม และทาทายตอ
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การบูรณาการศาสตรตาง ๆ มาใชในการบริหารงาน บริหารคน ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อยางมีศิลป เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายไดยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด  จากความ
คาดหวังของสังคมไทยที่มีตอการจัดการศึกษาดังกลาว เปนผลทําใหสถานศึกษาไดรับความสนใจ 
และมีเสียงวิพากษวิจารณจากสาธารณชนที่มีตอคุณภาพของสถานศึกษาเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ก็
เพื่อใหสังคมโดยเฉพาะผูปกครองไดเกิดความมั่นใจวาโรงเรียนที่สงบุตรหลานไปเรียนนั้นเปน
โรงเรียนดีมีคุณภาพ ปราศจากมลพิษทางสังคม เชน ปลอดยาเสพติด ครูอาจารยมีความรัก ความ
สามัคคีเอื้ออาทรตอเพื่อนครูและศิษย โรงเรียนมีระเบียบวินัยในระดับที่จะทําใหนักเรียนเปนคนดี  
คิดเปน ทําเปนและแกปญหาได มีความสุขอยูในสังคมและพรอมที่จะเอื้อเฟอเผ่ือแผเจือจุนสังคม 
(สงบ  ประเสริฐพันธุ, 2543) โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนที่เปนตัวบงชี้สําคัญ
อยางหนึ่งของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนองคการใหบริการที่ผูกพัน
กับเรื่องของการสอน และการเรียนรูเปนหลัก เปาหมายสุดทาย (ultimate goal) ของสถานศึกษาก็คือ
การเรียนรูของผูเรียน (Hoy & Miskel, 2005) ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจึงเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะผลจากการ
ประเมินเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความอยูรอดของโรงเรียน (รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร , 
2546) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนนี้สามารถทําไดดวยการเปรียบเทียบระหวาง
วัตถุประสงคที่ตั้งไวของโรงเรียนและผลที่ไดจากการดําเนินงานของผูเกี่ยวของ หรือเพื่อศึกษาความ
สอดคลองกันของผลผลิตกับเปาหมายที่กําหนด นั่นเอง (Dejnozka, 1983)  
 อยางไรก็ดี หลังจากที่ไดมีการดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) ไดดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (general 
achievement test หรือ GAT)  และ ความถนัดทางการเรียน (scholastic aptitude test หรือ SAT) ปการศึกษา 
2547  พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ ดังนี้ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย 43.43 คณิตศาสตร 42.57 
วิทยาศาสตร  40.50 และภาษาอังกฤษ 36.14  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย 38.16  คณิตศาสตร 34.65 
วิทยาศาสตร  36.91 ภาษาอังกฤษ 31.71 และสังคมศึกษา 42.20  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ความถนัด
ทางการเรียน (SAT) ดานภาษา 39.97  การคิดคํานวณ 41.53 การคิดวิเคราะห 45.93 และภาพรวม 42.31  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ภาษาไทย 49.27 ภาษาอังกฤษ 32.12 สังคมศึกษา 42.07 
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 44.30 เคมี 35.13 ชีววิทยา 41.86 ฟสิกส 34.86 และ คณิตศาสตร 34.75  จาก
ผลการประเมินดังกลาวไดช้ีใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมยังไมมี
ประสิทธิผลเทาที่ควร  สอดคลองกับผลการประเมินภายนอกรอบแรกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา สถานศึกษาที่มีคุณภาพอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 37.4 และสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู
ในระดับปรับปรุงถึงพอใช คิดเปนรอยละ 62.6 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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(องคการมหาชน), 2548)  และรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระ
ครบรอบ 4 ป ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในวิชาพื้นฐานไดแก คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนด   
 นอกจากนี้จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2547/2548 ยังพบวา ผลสัมฤทธิ์การศึกษา ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในเกณฑต่ํา และรายงานการสัมมนาเรื่อง “6 ป กับการปฏิรูป
การศึกษา” พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติในวิชาหลักระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญไมสูงขึ้นและบางวิชามีแนวโนมต่ําลง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการประเมินภายนอกดานผูเรียนที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิต่ํากวาศักยภาพที่มีอยูโดยเฉพาะ
ในเรื่องความสามารถในการคิด ในการใฝรู และผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548;  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2548 และ รุงเรือง  สุขาภิรมย, 2548)  

จากสภาพปญหาดังกลาวจะเห็นวาหนวยงานที่ เกี่ยวของทุกฝายจําเปนตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนําองคการไปสูเปาหมายที่ตองการ การประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยิ่งทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไทย เพื่อใหเกิดการสรางผลผลิตที่มีความรูและคุณธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางความมั่นใจใหกับสังคมวาหนวยงานทางการศึกษาไดทําหนาที่ตนเองอยาง
สมบูรณ ซ่ึงที่ผานมางานวิจัยทางการศึกษายังไมมีการวางระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไมมี
ฐานความรูเพียงพอที่สามารถนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาได (พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  และ
คณะ, 2547) แมวาหลายฝายจะใหความสนใจมากขึ้นแตงานวิจัยที่มุงตอบปญหาดังกลาวยังมีไมมาก
นัก ซ่ึงจะเห็นไดจากขอคนพบจากงานวิจัยของ ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2549) ที่ไดวิเคราะหงานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา โดยจัดกลุม และประเภทของงานวิจัยเพื่อใหไดสาระที่เปนประโยชนแกผู
ศึกษาและผูที่ตองการแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ ปริญญา
นิพนธ และDissertation Abstracts International จํานวน 1,719 เร่ือง ไดขอคนพบวา งานวิจัยเกี่ยวกับ
การทดสอบและการใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการบริหารการศึกษาในงานวิจัยประเภท
วิทยานิพนธมีไมมากทําใหขาดความครอบคลุมและความลึกของเนื้อหาสาระที่ศึกษา จึงควรให
ความสําคัญและความสนใจตอการวิจัยในกลุมสาระนี้ ดังนี้ (1)  การวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรใน
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่มีผลตอการดําเนินงานทางการศึกษาหรือการบริหารการศึกษา (2)  การ
สังเคราะหตัวแปรในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูใหมในบริบทไทย และ(3)  การวิเคราะหความสัมพันธตัวแบบตางๆ 
ของตัวแปรหรือปจจัยในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีหรือเทคนิคทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา    
ตัวแบบ/แนวทางการประยุกตใชซ่ึงสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  
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ดังนั้น ในสภาวะที่เปนปญหาเชนปจจุบันนี้  การมีตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สอดคลองกับบริบท และลักษณะของสังคมไทยจึงมีความจําเปน โดยเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจํานวนมาก และกระจายอยูในทุก
พื้นที่ของประเทศไทย  เพื่อเสริมสรางความเปนผูมีวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน อันจะนําไปสูความ
เปนผูรอบรูที่สามารถจะกําหนดสิ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนไดอยางถูกทิศทาง (do the right things) (วิโรจน  
สารรัตนะ, 2548) และยังจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน
ทางการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตลอดจนการเสริมสรางแรงจูงใจในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 
2.  คําถามการวิจัย 

จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาว เพื่อสรางขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน จึงกําหนดคําถามการวิจัยไว 3 ประการ ดังนี้ 

2.1 ปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับใด และมีความแตกตางกันหรือไมเมื่อเปรียบเทียบ
ตามขนาดของโรงเรียน  

2.2 ตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม  

2.3 ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางไร 

 
3.  วัตถุประสงคการวิจัย 
       การวิจัยคร้ังนี้มุงพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

3.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

3.2  เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.3  เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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4.  สมมติฐานการวิจัย 
จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนปรากฏการณของสังคมไทย

ในปจจุบันที่ไดมีความพยายามที่จะใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดผลทั้งในเชิงโครงสรางและในเชิง
พฤติกรรม โดยโรงเรียนทุกระดับตางไดรับการสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ดาน ซ่ึงอาจมีระดับที่แตกตางกันตามศักยภาพพื้นฐานและบริบททางวัฒนธรรม สังคมของ
พื้นที่บริการ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและเสนทางอิทธิพลทั้งภายในปจจัยทางการบริหารเอง 
และระหวางปจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานทางการ
วิจัยเพื่อคาดคะเนคําตอบ ไวดังนี้ 

4.1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับปจจัยทางการ
บริหารที่นํามาศึกษา และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันจะมีระดับปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษาแตกตางกัน และระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกันดวย  

4.2  ตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตามทฤษฎีระหวางปจจัยทางการบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

4.3  ตัวแปรปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของโรงเรียน ตามตัวแบบที่พัฒนาขึ้น  

 
5.  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํากัดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ปรากฏรายชื่อในปการศึกษา 2549  จํานวน 31,872 โรงเรียน  
 5.2  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา เนื่องจากเปนการศึกษาตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ซึ่งเปนตัวแบบที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบเสนตรงระหวางตัวแปรที่เปนสาเหตุหรือเรียกวา 
ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable)  ตัวแปรแฝงคั่นกลาง (intervening latent variable) 
หรือ ตัวแปรแฝงสงผาน (mediating latent variable) และตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent 
variable) แตดวยขอกําหนดของโปรแกรมลิสเรลไดกําหนดให  ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายใน
รวมเรียกวา ตัวแปรภายใน  และการศึกษาตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหและ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจัดกลุมตัวแปรแฝงที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 
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  5.2.1  ตัวแปรแฝงภายนอก ไดแก สมรรถนะขององคการ และภาวะผูนําทางวิชาการ 
  5.2.2  ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก  การจัดกระบวนการเรียนรู  บรรยากาศของโรงเรียน 
และประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
6.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ ดังนี้ 
 6.1  ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โครงสรางที่
แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับความเปนโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ที่มี ลักษณะของเสนโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร 
ประกอบดวย ปจจัยที่เปนสาเหตุ คือ ปจจัยทางการบริหารซ่ึงสัมพันธกับปจจัยที่เปนผล คือ ประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยเขียนเปนชุดสมการ หรือเขียนเปนแผนภาพจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 
 6.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  ระดับความสํา เร็จหรือการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค / เปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดทั้งดานผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes)  
ประกอบดวย คุณลักษณะที่บงชี้ในดานตางๆ ตอไปนี้คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของ
นักเรียน  ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 6.3  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดขนาดโรงเรียนตามเกณฑการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปน 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก  มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน และขนาด
ใหญมีจํานวนนักเรียนเกินกวา 300  คนขึ้นไป 
 6.4  การพัฒนาตัวแบบ หมายถึง  การสรางและปรับปรุงตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจัย
ทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการศึกษาวิเคราะหทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ไดแก 
ปจจัยสมรรถนะขององคการ  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ไดแก 
ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน 
 6.5  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบ หมายถึง การประเมินผลความถูกตองของตัวแบบ
ลิสเรลที่เปนสมมติฐานการวิจัย  หรือการทดสอบความกลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับ       
ตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงแสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุที่แทจริงของตัวแปรที่ตรงกับสภาพขอเท็จจริง และมีการทดสอบโดยใชโปรแกรมลิสเรลเพื่อ
พิสูจนวาพารามิเตอรในตัวแบบจะใหคาความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของตัวแบบ มีความ
สอดคลองกับคาความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของขอมูล 
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7.  ประโยชนท่ีไดรับ 
จุดมุงหมายสําคัญในการวิจัยนี้คือ มุงพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวแบบเชิงสาเหตุ

ของประสิทธิผลของโรงเรียน ผลที่ไดรับจากจุดมุงหมาย ประการแรก คือ ทําใหไดขอคนพบเกี่ยวกับ
ตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงทฤษฏีที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และจากการตรวจสอบยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ สวนผลที่ไดจากจุดมุงหมาย
ประการที่สอง คือ ทําใหทราบถึงสาเหตุและผลของประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้มี
ประโยชนที่ไดรับทั้งในดานวิชาการและในดานการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้ 
 7.1  ประโยชนในดานวิชาการ   
  7.1.1  เนื่องจากตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้นจากการวิจัยคร้ังนี้ ไดจากการศึกษาวิเคราะห จากหลายแหลง ทั้งจากแนวคิดเชิงทฤษฎีความ
มีประสิทธิผล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีความครอบคลุมในเชิงวิชาการมากขึ้น ทํา
ใหไดตัวแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ซ่ึงนักวิชาการ นักวิจัย หรือผูบริหารทาง
การศึกษา ตลอดจนผูสนใจ อาจนําไปเปนตัวแบบตั้งตนเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาองคประกอบทั้ง
ดานการบริหาร และดานประสิทธิผลของโรงเรียนใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไป 
                 7.1.2 ผลการวิจัยทําใหไดตัวแบบการวัดและตัวแบบเชิงสาเหตุและผลของประสิทธิผล
ของโรงเรียนที่ทันสมัย  และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในยุคปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใชอยูในปจจุบัน 
  7.1.3  ผลการวิจัยทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งสองขนาด 
ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่ผูบริหารหรือนักการศึกษานําไปใชในเชิงนโยบายทางการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได 

7.2  ประโยชนในดานการนําผลการวิจัยไปใช     
 7.2.1  ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดตัวแบบที่ไดรับการตรวจสอบดวยกระบวนการ

ทางการวิจัย และเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ทําใหการนําเอาผลการวิจัยไปใช
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูบริหารการศกึษา  
ทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนใหเปนไปอยางมีทิศทาง 
มีความเปนไปได และเหมาะสม 
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 7.2.2  ผูบริหารเกิดความตระหนักวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เชน มีการนํา
วิธีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งเนนการกระจายอํานาจทางการบริหารใหกับสถานศึกษา
มากขึ้น ดังนั้น กระบวนการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลไดนั้นจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารตามแนวทางดังกลาว 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
  ในบทที่ 2 นี้ เปนการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการกําหนดเปนตัวแบบเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน จากการศึกษาวิเคราะหดังกลาว พบวา มี
งานวิจัย และงานเขียนของนักวิชาการ นักบริหารและนักการศึกษาที่นําเสนอไวสามารถจําแนก
ออกเปนสองลักษณะ คือ (1) ลักษณะเชิงพรรณนา (descriptive) จะมุงศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะหรือ
องคประกอบความมีประสิทธิผลของโรงเรียน หรือเกณฑ/ตัวแบบการประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียน และ (2) ลักษณะเหตุและผล (cause and effect)  จะมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธผิล
ของโรงเรียน ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัย และสังเคราะหเชิงทฤษฎีเพื่อสรางหรือพัฒนาตัวแบบประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
 สําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาวิจัยในลักษณะเหตุและผล  ดังนั้นจึงนําเสนอผล
การศึกษาวิเคราะหในบทที่ 2  ตามลําดับดังนี้ คือ (1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
(2) ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และ(3) ตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการ
วัดปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษา 
 
1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
 1.1 นิยาม “ประสิทธิผล”  
 คําวา “ประสิทธิผล”  (effectiveness) ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2542) หมายถึง ผลสําเร็จ ผลที่เกิดขึ้น สวนประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ทําให
เกิดผลในการงาน และพจนานุกรมของ Merriam-Webster  (2001) ใหความหมายวา ประสิทธิผลเปน
ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ จากความมั่นใจ หรือจากความตองการ ความพรอม ความโนมนาวที่ทํา
ใหเกิดการดําเนินการขึ้น ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการมองสิ่งเกิดขึ้นโดยมีมิติในเรื่องของเวลาเขามา
เกี่ยวของ คําวา ประสิทธิผลมีความหมายใกลเคียงกับคําวาประสิทธิภาพ (efficiency) ซ่ึงหมายถึง (1) 
คุณภาพหรือระดับสมรรถภาพ (2) ประสิทธิผลของการดําเนินการที่วิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง
ผลผลิต กับตนทุนการผลิต (พลังงาน เวลา เงิน ฯลฯ)  และ(3) อัตราสวนของการใชพลังงานเพื่อให
ระบบขับเคลื่อนไดอยางคุมคาตลอดจนหมายถึงชุดของประสิทธิภาพเองก็ได  ความหมายดังกลาว
สอดคลองกับทัศนะของนักการศึกษาหลายคน ไดแก  Cowan (1985) ที่อธิบายวา ประสิทธิภาพเปน
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อัตราสวนระหวางผลลัพธที่ไดจริงกับผลลัพธที่ควรจะเปนหรือผลลัพธในอุดมคติ  Gibson, 
Ivancevich & Donelly (1991) เห็นวาประสิทธิภาพเปนอัตราสวนระหวางผลผลิตตอหนวยลงทุนใน
สัดสวนที่ผลผลิต  ตอหนวยสูงสุด โดยมีปจจัยนําเขาที่ตองคํานึงถึง  เชน  เงิน  คน  วัตถุดิบ และถือวา
ประสิทธิภาพเปนองคประกอบหนึ่งของประสิทธิผล และDrucker (1983 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 
2542) ที่กลาวถึงองคประกอบการปฏิบัติงานที่สําคัญสองประการ คือ ความมีประสิทธิภาพ และความ
มีประสิทธิผล โดยความมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการไดดี (do the things right) สวนความมีประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดจุดหมายขององคการไดอยางเหมาะสมถูกทิศทางและทําให
บรรลุผล (do the right things and goals attainment) สวน Princeton University (2005) ใหนิยาม
ประสิทธิผลวาเปนความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจใหบรรลุจุดมุงหมาย งานที่ทําประสบความสําเร็จ 
และเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามวัตถุประสงค ซ่ึงเปนผลจากการตัดสินใจและปฏิบัติ 
ตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมาย  การตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติ จนบรรลุผลที่พึง
ประสงคในเวลาที่กําหนด และ  Downson  (1996); Fidler & Bowles (1991); ธงชัย สันติวงษ (2538) 
ใหความหมายของประสิทธิผลไวสอดคลองกัน คือ ผลที่เกิดจากการดําเนินงานขององคการหรือ
ระดับความสามารถของการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระดับการบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาวาไดกอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอย
เพียงใด (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2545; ธเนศ ขําเกิด, 2549; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2549)   
 นอกจากนี้ Kuriloft & others (1993); Davies (1983) ใหทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลวาเปน
เร่ืองของความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยนําเขา และผลลัพธที่ไดมีความสมดุลกัน นั่นคือ 
ประสิทธิผลจะเกี่ยวของกับการกระทําในสิ่งที่ถูกทิศทางหรือถูกตอง เชนเดียวกับ Cleland & King 
(1983) ก็ไดอธิบายความหมายของประสิทธิผลในเชิงวิเคราะหระบบวา ประสิทธิผลสามารถพิจารณา
จากขอมูลยอนกลับในความสัมพันธระหวางผลผลิตกับเปาหมายขององคการและ Fiedler (1967 cited 
in Hoy & Miskel, 2001); Steers (1977); Northcraft & Neal (1990) ไดใหทัศนะไวสอดคลองกันคือ 
การที่ผูนําใชความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบองคการ และการใชทรัพยากรที่ทําให
การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว   
  จากนิยามของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังกลาวจะเห็นวาคําสองคํานี้มีความเกี่ยวของ
คาบเกี่ยวกัน (Martin & Kettner, 1996)  กลาวคือ ประสิทธิผลเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการ
ดําเนินงานที่ใหผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงนักวิชาการสาขาตางๆ ได
ใหนิยามประสิทธิผลไวหลายมุมมอง เชน นักเศรษฐศาสตรหรือนักวิชาการทางการเงินมักจะให
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ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่เปนสินคาหรือบริการ  สวนนักวิทยาศาสตรนัน้
การวิจัยประสิทธิผลมักจะตีความเปนรูปของจํานวน ส่ิงประดิษฐใหมๆขององคการ ในขณะที่              
นักสังคมศาสตรมักจะมองในเรื่องของคุณภาพชีวิต เปนตน (ภรณี   กีรติบุตร, 2529) สําหรับ              
นักการศึกษานั้น มักจะมองในเรื่องคุณภาพของผลิตทางการศึกษาซึ่งก็คือผูเรียนมีคุณภาพตาม
เปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ประสิทธิผลจึงเกี่ยวของกับคําสําคัญสองคํา คือ วัตถุประสงค 
(objectives) กับผลสัมฤทธ์ิของงาน (results / achievements) ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิของงานนั้นจะรวมถึง
ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนควร
เปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคหรือเปาหมายกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของโรงเรียน  สําหรับประสิทธิภาพนั้น จะเนนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับ
ผลผลิต  ถาใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดผลผลิตสูงก็ถือวามีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ดี ในการ
บริหารจัดการนั้น ผูนําองคการยอมตองการเห็นประสิทธิผลของการดําเนินงานมากกวาสิ่งใดๆ การที่
บุคลากรหรือผูปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโดยที่สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด หรือใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพมากที่สุดจึงเปนสิ่งที่ผูนําองคการหรือผูบริหาร
ตองการที่จะเห็นประสิทธิภาพเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดวย  ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพควรมี
ความสมดุลกัน เพราะหากมุงเนนประสิทธิผลมากเกินไปยอมทําใหประสิทธิภาพเกิดปญหาดานการ
จัดสรรทรัพยากรขึ้นได ในขณะเดียวกันหากมุงเนนประสิทธิภาพมากเกินไปก็อาจทําใหประสิทธิผล
ของการทํางานลดต่ําลงไป ประสิทธิผลจึงเกี่ยวของกับความสามารถในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสม 
และความสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ แตอยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางวาแนวคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเปนเครื่องตัดสินในขั้นสุดทายวา การบริหาร
และองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด 
 กลาวโดยสรุป  ทัศนะของผูวิจัยเกี่ยวกับนิยามของคําวา “ประสิทธิผล” ในการวิจัยนี้ หมายถึง 
ระดับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาทั้งในดานผลผลิต และผลลัพธของ
การดําเนินงาน  
 1.2  แนวคิด “ประสิทธิผลขององคการและประสิทธิผลของโรงเรียน”  
 ในสภาพความเปนจริงโรงเรียนเปนองคการประเภทหนึ่ง ดังนั้น  “ประสิทธิผลของโรงเรียน” 
จึงมีความหมายเดียวกับ “ประสิทธิผลขององคการ” ซ่ึงองคความรูเร่ืองประสิทธิผลขององคการเกิดจาก
การศึกษาและวิเคราะหวินิจฉัยองคการอยางลึกซ้ึง ทําใหเกิดการนิยามและการตีความหมาย
หลากหลาย นักวิชาการไดใหความหมายประสิทธิผลขององคการไวแตกตางกันตามลักษณะองคการ 
และมุมมองของนักวิชาการ  ผูวิจัยนํานิยามของนักวิชาการทั้งของไทยและตางประเทศมาสรุปรวม
และจัดประเภทนิยามไดเปน 3 กลุม  กลุมแรก ใหนิยามคําวาประสิทธิผลของโรงเรียน / ประสิทธิผล
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ขององคการ ในรูปของความสัมฤทธิ์ หรือความสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียน / องคการ ตาม
เปาหมายที่กําหนด นักวิชาการกลุมนี้ ประกอบดวย Gaertner & Ramnarayan (1983) ที่นิยามวา 
ประสิทธิผลขององคการเปนผลมาจากการดําเนินงานหรือผลที่เกิดจาการดําเนินงานขององคการที่
บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงค(goals and objectives) ขององคการ  Pfeffer & Salancik 
(1978) นิยามวา ประสิทธิผลขององคการเปนผลลัพธ (outcome) ที่แสดงถึงศักยภาพขององคการใน
การจัดการไดตามวัตถุประสงคขององคการและกลุมบุคคลในองคการ Vappu (2000) ;  Lock & 
Crawford (2000); Robbins (1996) นิยามวาประสิทธิผล หมายถึงระดับ(degree) ที่องคการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536) ใหทัศนะวา ประสิทธิผล
ขององคการ หมายถึง การที่องคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว   สวน Handy  (1985)  ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการนอกจากจะหมายถึงการที่
องคการดําเนินการไดผลลัพธตามวัตถุประสงคแลว ยังมีความหมายในเชิงประเมินครอบคลุมถึง
ผลกระทบ (impact) จากปจจัยตางๆ ที่มีตอผลลัพธ (outcome) และผลผลิต (output) ขององคการดวย   
 นักวิชาการกลุมท่ีสอง  ใหนิยามคําวาประสิทธิผลของโรงเรียนคอนขางแคบ  และ
เฉพาะเจาะจง เนนผลลัพธและผลผลิตที่เกิดกับนักเรียน  นักวิชาการกลุมนี้ ประกอบดวย Reid et al. 
(1988) ที่ใหนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอนผูมีประสบการณ และผูบริหาร
โรงเรียนที่กําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Armstrong et.al. (1989) ใหนิยามวา โรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาระดับเกณฑมาตรฐานในการ
ทดสอบ  ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasee, 1989) นิยามวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเปน
ความสามารถของโรงเรียนในการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  Hoy & Miskel (2005) นิยามวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนใหมี
ทัศนคติทางบวก  สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และแกปญหาได 
 นักวิชาการกลุมท่ีสาม  ใหนิยามคําวา ประสิทธิผลของโรงเรียน / องคการในหลายมิติของ
การบริหารอันจะมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามเปาหมายที่กําหนด 
นักวิชาการกลุมนี้ประกอบดวย Downson (1996); Hall (1996) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวา เปน
ผลของการดําเนินการของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ความสําเร็จครอบคลุมถึงความ
ซับซอนและเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งสวนที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน
ตอความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน โดยตองพิจารณาถึงเปาหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา และเงื่อนไขของผูปฏิบัติงาน  และวิโรจน สารรัตนะ (2548) ใหทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา โรงเรียน
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ที่มีประสิทธิผล (effective school) หรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (school effective) เปนคําที่
ยากจะใหนิยามไดอยางชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบาง เปนเรื่องที่อาจตองมีการอภิปรายหรือ
ถกเถียงกันไดไมรูจบ หากมองในทัศนะของผูปกครอง โรงเรียนที่มีประสิทธิผลก็อาจใหความสําคัญ
ในเรื่อง ความสุขของเด็ก คะแนนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเด็ก   การปฏิบัติตนของเด็ก  ความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงเรียน   การเอาใจใสตอเด็กของครู  ความนาเชื่อถือของ
โรงเรียน หรือความรวมมือของผูปกครองกับชุมชน เปนตน ในทัศนะของครูก็อาจมองในเรื่องของ
การเรียนรูของเด็ก สภาพของชุมชน  การดูแลเอาใจใสตอเด็ก ความผูกพันกับภารกิจ  การใหการ
สนับสนุนของผูบริหาร การพัฒนาและความเชื่อมั่นในองคการ เปนตน หรือในทัศนะของผูบริหาร
อาจมองวา โรงเรียนเปนที่นิยมกันหรือไม เราเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เด็กมาเรียน
โรงเรียนนี้กันหรือไม เรามีคณะครูที่ดีหรือไม คณะครูมีความพึงพอใจอยางไร หรือผูปกครองบน
ตําหนิหรือไม เปนตน 
 กลาวโดยสรุป เนื่องจากประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกับเปาหมายของการจัด
การศึกษา (Creemers, 1997) ดังนั้น ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จหรือการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนด ทั้งดานผลผลิต (outputs) และผลลัพธ 
(outcomes)โดยมีความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนเปนสําคัญ และความพึงพอใจของ
ครูผูปฏิบัติดวย 
 1.3   ลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน 
 การอธิบายเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน (school effectiveness) หรือโรงเรียนที่
มีประสิทธิผล (effective school) นั้น เห็นไดวามีการใชคําที่แตกตางกันแตมีความหมายคลายคลึงกัน 
เชน โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ (successful school) โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จสูง (high-
performance school)  โรงเรียนคุณภาพ (quality school) โรงเรียนสมบูรณแบบ/โรงเรียนในฝน (lab 
school) หรือโรงเรียนดี (good school / smart school) เปนตน ถาหากพิจารณาเกี่ยวกับคําศัพทสําคัญ 
(keys terms)  ตาง ๆ ดังกลาว จะเห็นไดวามีความหมายเชิงบวกทั้งส้ินซ่ึงแสดงถึงโรงเรียนที่มีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ หรืออาจกลาวไดวาเปนโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนา (improvement 
school) จนมีความสําเร็จเกิดขึ้นทุกดานเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
satisfaction) ซ่ึงนักวิชาการ และนักการศึกษาไดพยายามใหนิยาม และอธิบายลักษณะของคําเหลานี้
ไวอยางหลากหลายเชนกัน ดังนั้น ในการกําหนดองคประกอบเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียนที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหจากแหลงขอมูลสําคัญ 4 แหลง คือ หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี 2 (พ.ศ. 
2549–2553) เพื่อนําไปสูการกําหนดดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชในการวิจัย ตามลําดับ 
ดังนี้ 
  1.3.1  หลักการ  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน จะเห็นวา
นักวิชาการไดใหความสนใจมากขึ้นในชวงป 1980 เปนตนมา โดยไดเสนอแนวคิดไวอยาง
หลากหลาย ผูวิจัยนําแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการกําหนดตัวบงชี้ประสิทธิผล
ของโรงเรียน มีแนวคิดและผลงานวิจัยหลากหลายทั้งในทัศนะของนักวิชาการตางประเทศ และ
นักวิชาการไทย โดยจะนําเสนอ ตามลําดับเวลาของขอคนพบ ดังนี้ 
  Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 2001) ไดสรางตัวแบบ (model) เกี่ยวกับการรับรู
ประสิทธิผลขององคการ (perceived organizational effectiveness) โดยการรวมเอาผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญ 5 ประการ คือ ปริมาณของผลผลิต (quantity of product) คุณภาพของผลผลิต 
(quality of product) ประสิทธิภาพ (efficiency) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และความ
ยืดหยุน (flexibility) โดยใหเหตุผลวา เกณฑทั้ง 5 เหลานี้เปนตัวกําหนดความสามารถขององคการใน
การระดมพลังสําหรับปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และการปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นกอใหเกิดเจตคติในทางบวกของนักเรียนที่มากกวา ปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมไดดีกวา และสามารถแกปญหาภายในได  ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้ไดยึดตัวแบบที่เนน
เปาหมาย และระบบทรัพยากร   
  Cameron (1978 cited in Smart, Kuh & Tierney, 1997) ไดจําแนกตัวบงชี้ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเปน 9 มิติ ประกอบดวย (1) ความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียน (2) การพัฒนาดานวิชาการ
ของผูเรียน (3) การพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน  (4) การพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน (5) ความพึง
พอใจของบุคลากรตอครูและผูบริหาร (6) การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของครู (7) ระบบการ
ปฏิสัมพันธกับชุมชนแบบเปด (8) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร และ (9) สภาพขององคการ  
  Cretchen, Corbelt & Firestone (1988) ไดกําหนดเกณฑวัดประสิทธิผลของโรงเรียนไว 
4 ดาน ไดแก (1) ความพึงพอใจของครู (2) จํานวนผูเขาเรียน (3) จํานวนผูที่ลาออก และ (4) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 Bossert (1988) ไดกําหนดเกณฑการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ (1) ความเปน
ผูนําทางวิชาการ (2) การนิเทศติดตามงานอยางใกลชิด (3) การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ (4) การ
พัฒนาวิชาชีพครู  และ (5) การอิสระและหลากหลายในการเรียน  
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  Caldwell & Spinks (1990) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนดาน
ผลลัพธ ประกอบดวย (1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา (2) คะแนนทดสอบแสดงถึง
ความสําเร็จในระดับสูง และ(3)  ความสําเร็จในการศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง   
 Woods & Orlik (1994)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไววาควรมี
ลักษณะดังนี้ คือ (1) ความคาดหวังสูง การสอนที่ทาทาย ความสําเร็จในหลายดาน  (2) บริบทและ
วัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีสวนรวม  (3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตร ใหมีผลตอคุณภาพการ
เรียนการสอน  (4) พัฒนาในวิชาชีพ มีความผูกพันระยะยาวเพื่อความเติบโตพัฒนาทางสติปญญา  (5) 
จิตสํานึกชุมชน การตัดสินใจรวมและการวางแผนรวมกัน เพื่อมีพันธะผูกพัน (6) ชุมชนมีสวนรวมใน
การสรางระเบียบเชิงสังคม เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน  (7) มีการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการประเมินนโยบายและการปฏิบัติของโรงเรียนจากเกณฑที่กําหนดไว และ(8) 
สามารถรับการตรวจสอบไดจากผูตรวจสอบภายนอกใชตัวบงชี้และเหตุการณเปนตัวช้ีวัด  
  Sammons; Hillman & Mortimore (1995) ไดวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลจากงานวิจัยเกี่ยวของในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พบวา มีองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผล 11 องคประกอบ ไดแก (1) ภาวะผูนํา (2) การมีวิสัยทัศนและพันธกิจรวม 
(3) สภาพแวดลอมที่ในการเรียนรู  (4) การรวมพลังในการเรียนการสอน (5)  การสอนที่มีความหมาย (6) 
ความคาดหวังสูง (7) มีการเสริมแรง (8) การติดตามความกาวหนา (9) ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียน (10) การมีสวนรวมระหวางบานกับโรงเรียน และ(11) องคการแหงการเรียนรู 
  Hoy & Miskel (2001, 2005) นําเสนอตัวช้ีวัดสําคัญดานผลลัพธของโรงเรียนที่แสดงถึง
คุณลักษณะของความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไว 3 ประการ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
(academic achievement) ความพึงพอใจในงานของครู (job satisfaction)   และการรับรูตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนทั้งหมด (overall perceptions of school effectiveness) และไดใหทัศนะเพิ่มเติมวา
โรงเรียนเปนองคการที่มีลักษณะเปนระบบเปด ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 
(process)และผลผลิต (output) โดยไดวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการภายใน 5 ประการ ไดแก 
การเรียนและการสอน โครงสราง บุคคล วัฒนธรรมและบรรยากาศ ตลอดจนนโยบายทางการเมืองที่มี
ความเกี่ยวของปฏิสัมพันธกัน และถูกกําหนดโดยอํานาจของสภาพแวดลอมภายนอก  สวนผลผลิต
ของโรงเรียนนั้นจะประกอบดวย ผลลัพธของการปฏิบัติงานของนักเรียน ครู และผูบริหาร ทั้งดาน
ปริมาณ และคุณภาพซึ่งสามารถใชเปนตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนได 
  ประเสริฐ  สมพงษธรรม (2538) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหภาวะผูนําของ
ศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยใชตัวบงชี้
ประสิทธิผลขององคการจากแนวคิดตามตัวแบบบูรณาการของ Hoy & Miskel กับวงจรชีวิตของ
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องคการของ Robbins ผลการวิจัย พบวา  ความสําคัญของตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการเรียง
ตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย มีดังนี้  (1) ความสามารถในการประสานงาน  (2)  
ความสามารถในการปรับตัว  (3)   ความสามารถในการผลิตและบริการ  (4) ความพึงพอใจในการทํางาน 
และ (5) ความผูกพันตอสํานักงาน โดยผานเกณฑการประเมินสองดาน คือ ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และความผูกพันตอสํานักงาน สวนที่ไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก ดานความสารถในการ
ปรับตัว ความสามารถในการผลิตและบริการ และดานความสามารถในการประสานงาน และภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยเสริมประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตัวทํานาย
ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยรวมที่ดีไดแก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน  
  ภารดี อนันตนาวี (2545) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยไดสังเคราะหองคประกอบประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่ใชในการวิจัยไวสองประการ คือ ความพึงพอใจในงานของครู และความสําเร็จในการผลิต
นักเรียน 
  นงลักษณ  วิรัชชัย (2545)  ไดใหทัศนะในมุมมองของนักประเมินเกี่ยวกับนิยาม
ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนวาแตกตางกันตามตัวแบบการประเมินและจุดเนนของการ
ประเมิน โดยไดสรุปคํานิยามความสําเร็จของการดําเนินงานจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของไดดังนี้ คือ 
  1)  ผลการเรียนรู (learning outcome) ของนักเรียน Caldwell and Spinks (1998) สรุปวามี
นักวิจัยหลายคนใหคํานิยามความสําเร็จของโครงการปฏิรูปโรงเรียนวาเปนผลการเรียนรูของนักเรียน  
และมีการวัดในรูปคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจากแบบทดสอบมาตรฐาน  และการวัดในรูปการรับรู 
(perception) ซ่ึงมีตัวอยางงานวิจัยไดแก งานวิจัยของ Whitty, Power & Halpin (1998); Hanushek (1996) ; 
Summers & Johnson  (1996) และ Olson (1997) 
  2) ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ (professional development) ของบุคลากร Scheerens 
(2000); Caldwell & Spinks (1998); Chrispeels (2000) รายงานการประเมินความสําเร็จของการปฏิรูป
โรงเรียนวา  นักวิจัยอาจใหนิยามความสําเร็จไดทั้งในรูปผลผลิตระยะตนคือ ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของครูและผลผลิตระยะปลาย  คือ  คุณภาพผลการเรียนรูของนักเรียน   
  3)  มาตรฐานในการประเมินความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียน ซ่ึงCuban (1998) ไดศกึษา
งานวิจัยที่เปนการประเมินการปฏิรูปโรงเรียนประถมศึกษา สรุปวา การประเมนิสวนใหญนกัประเมนิใช
เปาหมายที่คาดหวังในการปฏิรูปโรงเรียนมานิยามเปนมาตรฐานในการประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน และไดสรุปมาตรฐานในการประเมินความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนมีอยู 3 มาตรฐาน 
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(Majone, 1983; Hoff, 1997;  week, 1993) คือ (1) มาตรฐานดานประสิทธิผล (effectiveness standards) 
ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนวัดไดจากตัวบงชี้ที่สรางจากเปาหมายของการปฏิรูป เชน คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราการเรียนตอ และอัตราการมีงานทํา (2) มาตรฐานดานความกวางขวาง 
(popularity standards) ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนวัดไดจากการที่ตัวแบบการปฏิรูปโรงเรียน
ไดรับการยอมรับและมีการนําตัวแบบไปใชอยางกวางขวางทั่วถึง และ (3) มาตรฐานดานความคงที่หรือ
ความไมแปรเปลี่ยน (fidelity standards) ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนวัดไดจากระดับความไม
แปรเปลี่ยนของตัวแบบการปฏิรูปโรงเรียนเมื่อเทียบกับตัวแบบการปฏิรูปโรงเรียนที่เปนตนแบบ 
 วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) วิจัยเร่ือง   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงได
สังเคราะหองคประกอบดานประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 8 ตัวแปร ไดแก (1) 
ความสามารถในการผลิต (2) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก (3) ความสามารถในการ
ปรับตัว  (4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (5) การพัฒนาบุคลากร (6) ความสามัคคี
ของบุคลากร (7) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  และ(8) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 จากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาวขางตน จะเห็นวา 
มีทั้งการอธิบายอยางเปนระบบและไมเปนระบบ แตแนวโนมของการอธิบายจะเปนไปตามทฤษฎีเชิง
ระบบมากขึ้น โดยจะมองไปทั้งสวนที่เปนสภาวะแวดลอม  ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และการมอง
แบบองครวม (holistic) ซ่ึงสามารถสรุปเปนตัวบงชี้สําหรับการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนไดสอง
ลักษณะคือ ตัวบงชี้ทั่วไป และตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  ตัวบงชี้สําหรับการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ีได 

1972 1978 1988 1988 1990 1994 1995 2001 2538 2545 2545 2549 

ตัวบงชี้ท่ัวไป             

1. ปริมาณของผลผลิต             
2. คุณภาพของผลผลิต             
3. ประสิทธิภาพ             
4. ความสามารถในการปรับตัว             

5. ความยืดหยุน/อิสระหลากหลาย             
6. การพัฒนาทักษะอาชีพ             
7. การพัฒนาบุคลากร             

8. การพัฒนาวิชาชีพครู             
9. การมีสวนรวมของชุมชน             
10. ความสามารถจัดการทรัพยากร             
11.สภาพ/บรรยากาศขององคการ             

13.ความเปนผูนําทางวิชาการ             
14.การนิเทศติดตามผล             
15.การประเมินกิจกรรมวิชาการ             
16.ความคาดหวังสูง             
17.บริบท/วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม             
18.การปรับปรุงหลักสูตร             
19.มีวิสัยทัศนและพันธกิจรวม             
20. การรวมพลังการเรียนการสอน   
     ที่มีความหมาย / การเสริมแรง 

            

21. ความสามารถในการประสานงาน             
22. ความผูกพันตอองคการ             
23. ความสามารถในการแกปญหา             
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ตารางที่ 1  ตัวบงชี้สําหรับการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน (ตอ) 
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วา
โร

  พ
 ํงส
วัส

ดิ ์

ตัวบงชี้ท่ีได 

1972 1978 1988 1988 1990 1994 1995 2001 2538 2545 2545 2549 

ตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน             

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
2. ความพึงพอใจของครู             

3. การรับรูประสิทธิผล             
4. คุณลักษณะของนักเรียน             
5. ความเปนชุมชนแหงการเรียนรู             
6. การบรรลุเปาหมาย/ผลผลิต             

7. จํานวนผูเขาเรียน             
8.จํานวนผูลาออก/ออกกลางคัน             

 
  1.3.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
  หลังจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม  2542 มีผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาอันเปนวาระสําคัญแหงชาติ มี
สาระสําคัญทั้งส้ิน 9 หมวด  ซ่ึงทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะมุงประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา เปนการปฏิรูปการเรียนรูที่ถือวาเปนหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษา โดยสาระของหมวดนี้ครอบคลุมหลักการ สาระ และกระบวนการจัดการศึกษาที่
เปดกวางใหแนวทางการมีสวนรวมสรรคสรางวิสัยทัศนใหมทางการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน  สาระเกี่ยวกับการเรียนรูที่ “ผูเรียนสําคัญที่สุด” โดยนิยามของการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดนั้น คือ มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรูที่หลากหลาย  สามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได 
และทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผูสอนจะตองสนใจและใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสัมพันธระหวางสมอง (head) จิตใจ (heart) มือ (hand) และสุขภาพองครวม (health) ความ
หลากหลายของสติปญญา การจัดกระบวนการเรียนรูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน (วิโรจน  สารรัตนะ, 2548) ซ่ึงสาระสําคัญในมาตรา 22 ถึงมาตรา 30
ดังกลาวมี 8 เร่ือง ใหญๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 
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1. หลักการจัดการศึกษา (มาตรา 22) 

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  (มาตรา 30) 

7. บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ (มาตรา 29) 

6. การพัฒนาหลักสูตรระดับตางๆ (มาตรา 27, 28) 

5. การประเมินผลการเรียนรู (มาตรา 26) 

4. บทบาทรัฐในการสงเสริมแหลงเรียนรู (มาตรา 25) 

3. กระบวนการเรียนรู (มาตรา 24) 

2. สาระการเรียนรู (มาตรา 23) 

 

ผูเรียน 

สําคัญที่สุด 

หมวด 4 

แนวการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แนวการจัดการศกึษาที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังกลาว จะเห็นวาไดกําหนดทิศทาง
ในการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน แมวาการปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงานที่ยากแตเปนภารกิจที่
ยิ่งใหญที่มุงสัมฤทธิผล ทั้งนี้ ทุกสวนของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม ผูปกครอง ครู ผูเรียน 
ผูบริหาร และ ชุมชนตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปครั้งนี้  โดยมุงหวังที่จะ
ไดเห็นคนไทยที่พึงประสงคเปนทั้ง “คนดี คนเกง และมีความสุข” เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดมีผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเรียนรู นักการศึกษา นักคิด ครูอาจารย ผูบริหาร ผูเรียน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และลักษณะกระบวนการ
เรียนรูที่พึงประสงค ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวดังนี้  
   1.3.2.1   ลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
       1) คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย  มีความ
เอ้ือเฟอเกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาที่ ซ่ือสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพ
ความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ืน มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 
                      2 )  คนเก ง  คือ  คนที่มีสมรรถภาพสู งในการดํ า เนินชีวิต  โดยมี
ความสามารถดานใดดานหนึ่ง หรือรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและ
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กระบวนการเรียนวิทยาศาสตร   ความสามารถดานคณิตศาสตร   มีความคิดสรางสรรค   มี
ความสามารถดานภาษา ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได เปนตน เปน
คนทันสมัย  ทันเหตุการณ ทันโลก  ทันเทคโนโลยี มีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม
ศักยภาพ และทําประโยชนใหเกิดแกตน  สังคม และประเทศชาติได 
                      3)  คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกาย และจิตใจ เปนคนราเริง
แจมใส  รางกายแข็งแรง  จิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง  มีอิสรภาพ  
ปลอดพนจากการตกเปนทาสของอบายมุข  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ 
   1.3.2.2  ลักษณะกระบวนการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
   กระบวนการเรียนรูที่พึงประสงค คือ กระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่  เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข บูรณาการ
เนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรูตองสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ทันสมัย 
เนนกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง  ไดเรียนรูตามสภาพจริง  สามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางไกล  เปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ เปนกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน  โดยมีผูเรียน ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู  
และมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข 
  1.3.3  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในป 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งที่ วก 1166/2544 เร่ืองใหใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีผลบังคับใชกับโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนนํารอง
การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2545 และใชกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศในปการศึกษา 2546 เปนตนไป และครบทุกชวงชั้นในปการศึกษา 2548 ซ่ึงใน
จุดหมายของหลักสูตรไดมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มี
ความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย  สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูไว ซ่ึงถือเปน
มาตรฐานการเรียนรู และแนวทางจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

  1.3.3.1  จุดหมาย 
   1) เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
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   2)  มีความคิดสรางสรรคใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการ
คนควา 
   3) มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
   4) มีทักษะและกระบวนการ   โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   
ทักษะการคิด  สรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต 
   5) รักการออกกําลังกาย  ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี
   6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
เปนผูบริโภค 
   7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปน
พลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต  การปกครองโดยระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
   8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา 
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
   9) รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม 
  1.3.3.2  สาระการเรียนรู 
   การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรดังกลาว ประกอบดวย องคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 
กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  ซ่ึงสาระการเรียนรูทั้ง 8 

กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน 2  กลุมคือ กลุมแรก ประกอบดวย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่
สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธใน
การแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมท่ีสองประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย
และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  สําหรับเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ
กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  สวนกลุม
ภาษาตางประเทศไดกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ สามารถ
เลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูใน
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แตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลอง
และสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
   นอกจากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมแลว ยังกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัด
ใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่
สําคัญไดแก  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน    ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและ
สังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคมซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีตัวแบบ
และวิธีการที่เหมาะสม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงออกเปน  2  ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมแนะแนว เปน
กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  
สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิง
พหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาในดานชีวิต 
การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ และการมีงานทํา และ(2)  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรม
ที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห  วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน
และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และ    
ผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
  1.3.3.3    มาตรฐานการเรียนรู   
           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 
กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียน ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของ
แตละกลุมเพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึงกําหนดไว 2 
ลักษณะ คือ 
   1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขนพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3และ6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3และ6 
  มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐาน
การเรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาผูเรียนทุกคนเทานั้นสําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับ
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สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
 1.3.3.4  แนวการจัดการเรียนรู 

   แบงการจัดการเรียนรูออกเปน 3 ชวงชั้น คือ ชวงชั้นท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  
การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และ
จิตวิทยาการเรียนรู สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระในลักษณะบูรณาการที่มี
ภาษาไทย และคณิตศาสตรเปนหลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย  ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหและ
พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ ชวงชั้นท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 การจัดการเรียนรูมีลักษณะ
คลายชวงชั้นที่ 1 แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปน
กลุม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใชหัวเร่ืองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรยีนเกดิ
ทักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลว
นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน  ชวงชั้นท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูที่มีหลักการทฤษฎีที่ยากซับซอนอาจจัดแยกเฉพาะและควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
มากขึ้น เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจและรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัดเพื่อ
เตรียมตัวเขาสูอาชีพ  ชวงชั้นท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 การจัดการเรียนรูเร่ิมเนนเขาสูเฉพาะทาง  
มากขึ้น มุงเนนความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัดและความตองการของผูเรียนทั้งดานอาชีพ 
การศึกษาเฉพาะทางตลอดจนการศึกษาตอ 

 1.3.3.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย ระดับชั้นเรียน มีจุดหมายสําคัญ
คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมอัน
พึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ตองใชวิธีการที่
หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมิน
ความประพฤติ พฤติกรรมดานการเรียน การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงาน แฟมสะสมผลงาน    
ผูใชผลการประเมินระดับชั้นเรียนที่สําคัญคือ ตัวผูเรียน ผูสอน และพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมี
สวนรวมกําหนดเปาหมาย วิธีการและคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพ   
สัมฤทธิผลของการจัดกิจกรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตนเอง 
ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน แตละกลุม สามารถใหคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน 
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รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได  ขณะที่พอแม ผูปกครองจะไดทราบ
ระดับความสําเร็จของผูเรียน ใหสถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการ
เรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผลการประเมินรายชวง
ช้ันไปพิจารณาตัดสินการเล่ือนชวงชั้น  กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ 
สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริมและจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย และ
ระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนปสุดทายของแตละชวงชั้น เขารับการประเมิน
คุณภาพระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป  ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 
 สรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดเปาหมายในการ
จัดการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  นั่นคือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ดังนี้ คือ (1) เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  (2) มี
ความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา (3) มีความรูอันเปน
สากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการ
จัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
(4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   ทักษะการคิด  สรางปญญา 
และทักษะในการดํารงชีวิต (5) รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี (6) มี
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค (7) เขาใจใน
ประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต  การปกครองโดย
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย (8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และ(9) รักประเทศชาติและ
ทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม 
  1.3.4  มาตรฐานการศึกษา     
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และ
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เพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อัน
เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค นั่นคือ “การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู”  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการ
ในการจัดการศึกษาดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการ
ปฏิบัติเมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2547 และในป 2548 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน  2548 โดยประกอบดวย โครงสรางมาตรฐานการศึกษา   
ของชาติ 3 มาตรฐาน (11 ตัวบงชี้) ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งใน
ฐานะ พลเมือง  และพลโลก  มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 18 มาตรฐาน (82 ตัวบงชี้)  ไดแก 
ดานคุณภาพเด็ก 8 มาตรฐาน  ดานการจัดการเรียนรู 2 มาตรฐาน  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 6 
มาตรฐาน  และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   2 มาตรฐาน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 
มาตรฐาน (84 ตัวบงชี้) ไดแก  ดานคุณภาพผูเรียน 8 มาตรฐาน  ดานการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน ดาน
การบริหารและการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 2 มาตรฐาน   
 นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2549)  ไดกําหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 
(พ.ศ. 2549–2553) ไวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย มาตรฐานดานผูเรียน 7 มาตรฐาน (26 ตัวบงชี้) มาตรฐาน
ดานครู 2 มาตรฐาน (9 ตัวบงชี้) และมาตรฐานดานผูบริหาร 5 มาตรฐาน (15 ตัวบงชี้) รวมทั้งสิ้น 14 
มาตรฐาน (50 ตัวบงชี้) และมาตรฐานการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐานดาน
ผูเรียน 7 มาตรฐาน (32 ตัวบงชี้) มาตรฐานดานครู 2 มาตรฐาน (13 ตัวบงชี้) และมาตรฐานดานผูบริหาร 5 
มาตรฐาน (15 ตัวบงชี้) รวมทั้งสิ้น 14 มาตรฐาน (60 ตัวบงชี้) ดังแสดงในภาพที่ 2 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการและสมศ.) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กระทรวงศึกษาธิการและสมศ.) 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู / สังคมแหง
ความรู (สถานศึกษา) 

มาตรฐานที่ 2 

แนวการจัดการศึกษา 
(ครูและผูบริหาร) 

 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงคทั้งใน

ฐานะ พลเมืองและพลโลก 

(ผูเรียน) 

ดานการพัฒนาชุมชน 

แหงการเรียนรู 
(สถานศึกษา) 

ดานการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

(ผูบริหาร) 

ดานการจัดการเรียนรู 
(ครู) 

ดานคุณภาพเด็ก 

(ผูเรียน) 

ดี 

เกง 

มีสุข 

ดานคุณภาพผูเรียน 

(ผูเรียน) 

มีสุข 

เกง 

ดี 

ดานการเรียนการสอน 

(ครู) 

ดานการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

(ผูบริหาร) 

ดานการพัฒนา
ชุมชน 

แหงการเรียนรู 
(สถานศึกษา) 

ครู 

ผูบริหาร 

ชุมชน
แหงการ
เรียนรู 

ภาพที่ 2  การวิเคราะหโครงสรางมาตรฐานการศึกษา 
 

 จากโครงสรางมาตรฐานการศึกษาดังกลาว จะเห็นวามีองคประกอบ 4 ดาน ซ่ึงถือเปน
เปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา และเปนตัวช้ีวัดถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก คุณภาพของ
ผูเรียน (เกง ดี และมีสุข) คุณภาพของครู คุณภาพของผูบริหาร และชุมชนแหงการเรียนรู ซ่ึงมี
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วา  “เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตองจัดใหมี
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ คนดี คนเกง 
และมีความสุข ทั้งในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับ
การ  ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาที่การงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตน
และครอบครัว และเพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคม      
แหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต”  ภายใตหลักการสําคัญ คือ 
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 1)  หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรูมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด และมีความเปนประชาธิปไตย 
 2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทยใหมีความรัก และภาคภูมิใจในทองถ่ินและ
ประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชี พสุจริต มีความมุงมั่น ขยันซื่อสัตย 
ประหยั ด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว    
ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 
 3) หลักแหงความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงเทาเทียม     ควบคูไปกับความมีคุณภาพ  โดยไมแบงชนช้ัน
หรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม 
 4) หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามนัยของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 5) หลักแหงความสอดคลอง  อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ต องสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 จากผลการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
จากนักวิชาการไทยและตางประเทศ ตลอดจนการศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาที่สําคัญ ดังกลาวขางตน ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหทัศนะตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (school effectiveness) ไวอยางหลากหลายเพราะเปนแนวคิดจากคนตางวัฒนธรรม / สังคม  
ซ่ึงจากการวิเคราะหตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา มีตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน 
จํานวน 8 องคประกอบ  แตเนื่องจากงานวิจัยนี้ มุงไปที่การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทั้งผลผลิต 
(outputs) และผลลัพธ (outcomes) ดานนักเรียนมากกวาดานผูบริหารโรงเรียน จึงกําหนดตัวบงชี้
สําหรับวัดประสิทธิผลของโรงเรียนไว 4 องคประกอบ ดังนี้ 
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  องคประกอบท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะของนักเรียน 
  องคประกอบท่ี 3  ความพึงพอใจของครู   
  องคประกอบท่ี 4  ความเปนองคการแหงการเรียนรู  
 จากองคประกอบขางตนสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนได  
ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

คุณลักษณะของนักเรียน 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ความพึงพอใจของครู 

ภาพที่ 3  ตัวแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
 องคประกอบท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                 ในขณะที่การปฏิรูปการศึกษากําลังเปนหนึ่งในกระแสหลักของโลกาภิวัตน การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับประเทศโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานไดเกิดขึ้นในประเทศสวนใหญในโลก 
จากการศึกษาคนควาเอกสารจาก Websites ของหนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินระดับชาติของประเทศ
ตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา (NAGB, 2000) สหราชอาณาจักร (QCA, 2001)  ออสเตรเลีย (New South 
Wales Board of Studies, 2001;Victoria Board of Studies, 2001) และสิงคโปร (Singapore Ministry 
of Education, 2001) พบวามีการประเมินระดับชาติ 2 แบบใหญ ๆ คือ 
                       แบบที่ 1  การประเมินระดับชาติที่ไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียน  เปาหมายของการ
ประเมินแบบนี้ คือ การไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของชาติในลักษณะภาพรวม ผลการประเมิน
สามารถแสดงใหเห็นคุณภาพการศึกษา ณ เวลาที่ประเมิน และแสดงแนวโนมในระยะยาวโดยการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ เชน National Assessment of Educational Progress (NAEF) ของสหรัฐอเมริกา และ 
Qualifications and Curriculum Authority’s (QCE) National Tests ของสหราชอาณาจักร แตทั้งสองแบบมี
ความแตกตางกันคือ NAEF เปนการทดสอบเฉพาะกลุมตัวอยาง QCE เปนการสอบสําหรับนักเรียนทุกคน
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ที่มีอายุครบ 7 ป 11 ป และ 14 ป ผลการสอบจึงสามารถใชแสดงผลสัมฤทธิ์ระดับรายบุคคลได ซ่ึงเปน
ขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่งตอตัวผูเรียน ครู และผูปกครองที่จะรวมกันพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละคน 
                       แบบที่ 2  การประเมินระดับชาติเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียนในระดับชั้นตางๆ เชน การ
สอบ O-Level และ A-Level ของสหราชอาณาจักร  การสอบ Higher School Certificate ในรัฐ New South 
Wales ประเทศออสเตรเลีย และการสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE), General 
Certificate of Education (GNE), N-Level, GNE O-Level และ GNE A-Level ของประเทศสิงคโปร  ซ่ึงการ
ประเมินตามตัวแบบนี้แมจะเกิดในประเทศที่จัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ แตรัฐยังสงวนไวซ่ึงอํานาจ
การประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนในระดับชวงชั้นหรือตัวประโยค  อยางไรก็ตาม ก็ได
มีการนําขอมูลจากการประเมินไปเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของชาติไดอยางนาเชื่อถือ  
 ดังนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรไดมีการประเมินทั้งสองแบบนี้ควบคูกัน
ไปและเปนอิสระตอกัน  การประเมิน NAEP เปนโครงการของรัฐบาลกลาง และไมมีผลตอการไดตกของ
ผูเรียน แตก็มีหลายรัฐที่มีการจัดสอบระดับชาติเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู เรียน เรียกวา Exit 
Examination เชน มลรัฐ California และ South Carolina เปนตน   ซ่ึงการประเมินระดับชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนเปนแบบ National Tests ของ QCE เหมือนของประเทศอังกฤษ 
(Jones, 1999) โดยประธานาธิบดี Clinton ไดเสนอใหมีการประเมินผูเรียนทุกคนในระดับ Grade 4 ในวิชา 
Reading และ Grade 8 ในวิชาคณิตศาสตร โดยอางเหตุผลวาการประเมินโดยวิธีการสุมตัวอยางจะใหภาพ
ในระดับหนวยใหญ เชน ภูมิภาค  รัฐ และประเทศ แตไมไดใหขอมูลที่จะเปนประโยชนสําหรับการ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล และประธานาธิบดี George W. Bush ก็ไดดําเนินนโยบายในทิศทางเดียวกัน
คือไดเสนอนโยบายดานการศึกษาชื่อ No Child Left Behind (Bush, 2001) ซ่ึงตอมาไดกลายเปนกฎหมาย
การศึกษาชื่อ No Child Left Behind Act of 2001 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ (Boehner, 2001) 
             1)  ใหมลรัฐทั้งหลายและสถานศึกษาของรัฐจัดสอบนักเรียนตั้งแตระดับ Grade 3-8 ใน
วิชาการอานและคณิตศาสตรทุกๆป โดยใชแบบทดสอบที่สรางจากขอสอบของรัฐที่มีอยูหรือพัฒนาขึ้น
ใหมโดยใหเริ่มดําเนินการภายใน 3 ป 
               2)  ใหรัฐบาลกลาง (Federal Government) จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแบบทดสอบ
ของมลรัฐตางๆ 
                3)  หามมิใหมีการจัดสอบ National Tests ที่รัฐบาลกลางเปนผูดําเนินการหรือใหการ
สนับสนุน 
                4)  ใหมลรัฐตางๆ สามารถยืดหยุนในการเลือกที่จะรับการประเมินโดยโครงการ NAEP 
หรือ โครงการอื่นๆที่มีมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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              สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในประเทศไทยนั้น ไดเริ่มดําเนินการ
ประเมินระดับชาติในปการศึกษา 2546  ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมและรักษาคุณภาพของสถานศึกษาตางๆ 
ทั่วประเทศใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขึ้น ผลการประเมินที่ไดนอกจากจะเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมแลว 
ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายระดับชาติ และใชวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จากการศึกษาและพิจารณาตัวแบบ 
วิธีดําเนินการประเมินระดับชาติ กรมวิชาการไดเสนอตัวแบบใหมที่คอนขางเปนกลาง มีลักษณะ
ผสมผสานโดยนําเอาขอดีของตัวแบบตางๆ และขณะเดียวกันไดหลีกเลี่ยงหรือเตรียมปองกันผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นได จึงไดตัวแบบการประเมินที่นาจะเหมาะสมที่สุด คือ national tests หรือ NT ซ่ึงมีลักษณะและ
แนวทางดําเนินการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 
               1)  เปนการประเมินตามระดับชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด คือ ประถมศึกษาปที่ 3 
  2)  เปนการประเมินที่ใหผูเรียนทุกคนในปที่กําหนดไดรับโอกาสเขาสอบ 
  3)  เปนการประเมินเฉพาะวิชาหรือสมรรถภาพที่จําเปนและมีความสําคัญตามระดับชั้น 
ดังนี้  
                       -  ประถมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย และคณิตศาสตร  
   -  ประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 
   -  มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
   -  มัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาแกนตามหลักสูตร 8 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เคมี ชีววิทยา และฟสิกส และความถนัด
ทางการเรียน (scholastic aptitude test หรือ SAT) ไดแก ดานภาษา  การคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะห 
  4)  เปนการประเมินที่ใชเครื่องมือท้ังแบบ high-quality multiple choice  แบบเขียนตอบ 
และแบบ performance 
  5)  เปนการประเมินเพื่อพัฒนาไมใชผลเพื่อการตัดสินได-ตก แตกระทรวงศึกษาธิการ จะออก
ประกาศนียบัตรแสดงผลการสอบใหเพื่อใชในการสมัครเรียนตอหรือประกอบอาชีพ 
  6)  ผลการประเมินสามารถใชเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษา และภูมิภาคไดอยาง
นาเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบขามเวลาเพื่อดูแนวโนมของการพัฒนา 
  7)  ผลการประเมินสามารถเปนเครื่องมือบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับสถานศึกษา และระดับผูเรียนเปนรายบุคคลไดอยางสมเหตุสมผล 
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  การประเมินแบบ national test ดังกลาวจะเปนการประเมินตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ซ่ึงเปนการประเมินเพื่อรักษาความมีเอกภาพดานนโยบาย และเปน
การประเมินที่สนับสนุนหลักการจัดการศึกษาเพื่อสรางชาติตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเอง 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนจะเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงถือไดวาเปน
ตัวช้ีวัดสําคัญที่จะบงชี้ถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึง Hoy & Miskel (2005) ไดอธิบายเหตุผล
สําคัญสองประการเกี่ยวกับความสําคัญของคะแนนการทดสอบมาตรฐานไวสองประการ คือ   ประการ
แรก เหตุผลทาการเมือง (political) และประการท่ีสอง เหตุผลทางปฏิบัติ (practical)  ในทางการเมือง 
ตัวแทนทางการศึกษาที่สําคัญ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง และผูนําทางธุรกิจ เห็นวาคะแนนการทดสอบ
เปนส่ิงที่มีคุณคาอยางแทจริง สวนในทางปฏิบัติ เกิดจากการเนนความสําคัญของผูกําหนดนโยบายใน
ดานมาตรฐานและการประเมินผลของหลักสูตร ขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนสิ่งที่กระทําไดงายและ
วัดไดอยางกวางขวางและแพรหลาย จึงเปนเหตุผลในแงของความสะดวกมากกวาที่จะเปนเหตุผลเชิง
ทฤษฎี และบอยครั้งผลการวิจัยในทํานองนี้เปนตัวนําทางในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่จะบงบอกถึงความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน เนื่องจากถานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผานเกณฑที่กําหนดไวยอมแสดงใหถึง
ความสําเร็จและคุณภาพของการจัดการศึกษา  ดังที่ Lunenburg & Ornstine (2000) ไดใหทัศนะวา ตัวช้ีวัด
โรงเรียนมีประสิทธิผล (effective school indicators) คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนองคประกอบหนึ่งใน
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก คะแนนเฉลี่ยรอยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (national test) 
ในปการศึกษา 2549 ในระดับชั้นและวิชาตางๆ  ดังนี้ คือ  (1) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ (2) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา 
 องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะของนักเรียน  
                 ผูเรียนถือไดวาเปนผลผลิตที่สําคัญยิ่งของโรงเรียน การพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนนั้น นอกจากผลการเรียนรูของผูเรียนซึ่งถือเปนผลผลิตเชิงปริมาณที่สําคัญ จําเปนจะตอง
พิจารณาควบคูไปกับผลผลิตเชิงคุณภาพดวย นั่นคือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในดาน เกง ดี 
และมีสุข อันเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูจึงไดกําหนดตัวบงชี้
ลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคดานดี และมีสุข ไวดังนี้ คือ 1) คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก 
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เชน มีวินัย  มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล  มีเหตุผล  รูหนาที่  ซ่ือสัตย  พากเพียร  ขยัน  ประหยัด  มีจิตใจเปน
ประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ืน  มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดลอม  สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข และ2)  คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกาย และจิตใจ เปนคนราเริง
แจมใส  รางกายแข็งแรง  จิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง  มีอิสรภาพ  ปลอด
พนจากการตกเปนทาสของอบายมุข  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 
(พ.ศ. 2549-2553) ดานผูเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน, 
2549) และเปาหมายการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้ 
  (1)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดานผูเรียน 1 มาตรฐาน ไดแก คุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก ประกอบดวยตัวบงชี้ ดังนี้ คือ (1) กําลังกาย 
กําลังใจที่สมบูรณ (2) ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม   
(3) ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว (4) ทักษะทางสังคม และ(5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และ
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ซ่ึงเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคน
ไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคน
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา 
ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
   (2)  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่เก ี่ยวของกับดานดี และมีสุข ไดแก 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 1 , 7 และ 8 ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 1  ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มี 6 ตัวบงชี้ คือ 

1) มีวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
2) มีความซื่อสัตยสุจริต 
3) มีความกตญัูกตเวท ี
4) มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 
5) ประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

                                          6) ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และ
ดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 
    มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มี 5 ตัวบงชี้ คือ 
    1)  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
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   3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอ่ืน 
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพือ่น ครู และผูอ่ืน 

  มาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มี
3 ตัวบงชี้ คือ 

1) ช่ืนชม รมกจิกรรมและมีผลงานดานศิลปะ 
2) ช่ืนชม รมกจิกรรมและมีผลงานดานดนตรี/นาฎศิลป 
3) ช่ืนชม รมกจิกรรมและมีผลงานดานกฬีา/นันทนาการ 

  (3)  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่เก ี่ยวของ
กับดานดี และมีสุข ไดแก  
   มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มี 7 ตัวบงชี้ คือ 
    1) ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
    2) ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
    3) ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที 
    4) ผูเรียนมีความเมตตากรณุา โอบออมอารี เอือ้เฟอเผื่อแผ และไมเหน็แกตวั 
    5) ผูเรียนมีความประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา 
    6) ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 
   มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มี 5 ตัวบงชี้ ไดแก  
      1) ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
    2) ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
    3) ผูเรียนไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอม
เมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ 
    4) ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอ่ืน 
    5) ผูเรียนราเริมแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน และ
ชอบมาโรงเรียน 
   มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มี 4 ตัวบงชี้ คือ 
    1) ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ 
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    2) ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลปโดยไม
ขัดหลักศาสนา 
    3) ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ 
    4) ผูเรียนสนใจและเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของทองถ่ินและของไทย 
  (4)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดเปาหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ดังนี้ คือ (1) เห็นคุณคาของตนเอง มี
วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  (2) มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน 
และรักการคนควา (3) มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ (4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร   ทักษะการคิด  สรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต (5) รักการออกกําลังกาย  ดูแล
ตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี (6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปน
ผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค (7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปน
พลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต  การปกครองโดยระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย (8) มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม และ(9) รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม 
 จากการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการ
ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณลักษณะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สรุปตัวบงชี้สําหรับการวัดคุณลักษณะของนักเรียนดานเกง ดี และมี
ความสุข ดังตอไปนี้  
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ตารางที่ 2  ตัวบงชี้สําหรับวัดคุณลักษณะของนักเรียนดานเกง ดี และมีสุข 
 

ตัวบงช้ี 
มาตรฐาน
การศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน  
การประเมิน
ภายนอก 

หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

คุณลักษณะของนักเรียนดานเกง     
1.    มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร     
2.    มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 

       ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต     
3.   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
      มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และ 

       มีวิสัยทัศน     
4.   ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ 

       พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง     
คุณลักษณะของนักเรียนดานดี     

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนา 

    

2. มีความซื่อสัตยสุจริต     

3. มีความกตัญูกตเวที     
4. มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละเพื่อสวนรวม     

5. ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา 

    

6. ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยม
ไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย 

    

คุณลักษณะของนักเรียนดานมีสุข     

1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

    

2. มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ     
3. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
    

4. มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและให
เกียรติผูอื่น 

    

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น     
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ตารางที่ 2  ตัวบงชี้สําหรับวัดคุณลักษณะของนักเรียนดานเกง ดี และมีสุข (ตอ) 
 

ตัวบงช้ี 
มาตรฐาน
การศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน  
การประเมิน
ภายนอก 

หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6. ช่ืนชม รมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ     
7. ช่ืนชม รมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี/นาฎศิลป     
8. ช่ืนชม รมกิจกรรมและมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ     
     

 
 จากการวิเคราะหกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวาตัวบงชี้ที่เปนคุณลักษณะของ
นักเรียนในดานเกง ดี และมีสุข มีจํานวน 18 ตัวบงชี้ แตในงานวิจัยนี้ไดรวบรวมและจัดกลุมตัวบงชี้ที่
ที่สําคัญและมีลักษณะใกลเคียงกันไวดวยกันเหลือเพียง 10 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ความรูความสามารถ
ที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ทักษะในการคิด ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  ความซื่อสัตยสุจริต  การใช
ทรัพยหรือส่ิงของอยางคุมคา  สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย  การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
กระทรวงสาธารณสุข และการชื่นชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 องคประกอบท่ี 3  ความพึงพอใจของครู     
                 ความพยายามในการนิยามความหมายของความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ไดเกิดขึ้น
ในป 1935 โดย Robert Hoppock (1935 cited in Hoy & Miskel, 2005) ที่ไดพยายามกําหนดนิยามที่
เหมาะสมขึ้นแตก็เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากความรูในเรื่องดังกลาวมีอยูอยางจํากัด อยางไร
ก็ดีเขาไดนิยามความพึงพอใจในงานไววา การรวมเอาสภาพทางจิตวิทยา ทางสรีระ และสภาพแวดลอมที่
เปนสาเหตุใหบุคคลพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรูสึกหรือ
ปฏิกิริยาทางอารมณที่มีตองาน ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบ ผลลัพธที่เปนจริงกับสิ่งที่คาดหวัง
หรือผลลัพธที่ตองการ   สําหรับ Lock & Corawford (2000) ; Porter & Smith (1970 อางถึงใน เสาวนี 
ตรีพุทธรัตน, 2547)  สรุปไวสอดคลองกันวา ความพึงพอใจในงานเปนความเต็มใจ   ความตองการ  
และความปรารถนาของบุคคลที่จะทํางาน   ความพึงพอใจเปนตัวกระตุนซึ่งเกิดจากการชอบงานและ
พยายามทํางานใหสําเร็จ   ความพึงพอใจเกิดจากความสัมพันธระหวางความตองการจากงานและผลที่
ไดรับโดยเปนความรูสึกในทางบวกตองานที่ไดรับผิดชอบ  นอกจากนั้นความพึงพอใจยังเปนความ
แตกตางระหวางสิ่งที่คิดวาควรจะไดรับกับสิ่งที่รูสึกวาไดรับในสภาพที่เปนอยูปจจุบัน    
   ความพึงพอใจในงานเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะบงบอกถึงความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความสําเร็จขององคการถาบุคคลในองคการ
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มีความพึงพอใจในงานสูงคุณภาพของงานก็จะสูง  แตถาบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในงาน
คุณภาพของงานก็จะต่ําไปดวย นั่นแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจในงานเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึง
ประสิทธิผลขององคการ  ดังนั้น ผูบริหารจะตองทําความเขาใจกับองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในงานใหเกิดขึ้นกับคนในองคการ (Hoy & Miskel 2001, Davis & Newstrom, 1989)  ซ่ึงโครงสรางของ
ความพึงพอใจในงาน ประกอบดวยความพึงพอใจในงานโดยทั่วไป (the overall job satisfaction) และความ
พึงพอใจในงานเฉพาะดาน (the facets of job satisfaction) ความพึงพอใจในงานนั้นเปนเรื่องที่
สลับซับซอน ซ่ึงการมองความหมายของความพึงพอใจนั้นมองไดเปนสองลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง 
หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่พึงพอใจในงานทั้งหมดโดยรวม ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงกันของรางกาย   
จิตใจ และสถานการณแวดลอม  ตลอดจนเปนการตอบสนองผลกระทบกับงานของแตละบุคคล ซ่ึงจะพึง
พอใจในงานเมื่อประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับคานิยมและความตองการของตนเองซึ่ง
เปนความรูสึกของแตละบุคคลที่มีตองาน และเปนอารมณทางบวกที่เกิดจากการประเมินงานของบุคคล 
หรือประสบการณในการทํางาน (Hoy & Miskel, 2001;  Smith, 1992;  Lock, 1976;  Cranny, Smith & 
Stone, 1992) อีกลักษณะหนึ่ง  มองความพึงพอใจในงาน คือ อารมณที่มีปฏิกิริยาตองานของบุคคลที่เปน
ผลมาจากการเปรียบเทียบผลที่ออกมาจริงกับผลที่คาดหวัง เชน มองวาความพึงพอใจในงานเปนความ
สอดคลองกันระหวางระบบการสนับสนุนของสถานการณในการทํางานกับความตองการของบุคคล หรือ
ความพึงพอใจในงานเปนการแสดงความสอดคลองระหวางการจูงใจของงาน ของผูที่ทํางานและ
ผลตอบแทนที่องคการมอบใหเขา  หรือมองวาความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกอยางหนึ่งเกี่ยวกับงาน
ที่ถูกแสดงดวยความแตกตางระหวางจํานวนคุณคาของผลที่ออกมาที่บุคคลๆ หนึ่ง รับรูเกี่ยวกับจํานวน
ของผลที่ออกมาที่เขารูสึกวาควรจะไดรับ(Cranny, Smith & Stone, 1992; Lawler, 1987; Hackman, 1987)   

ดังนั้นจะเห็นวา  ความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวโยงกับระบบรางกายของบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเชื่อมโยงทั้งจิตใจ ความรูสึกนึกคิด คานิยม ซ่ึงส่ิงเหลานี้ จะแสดงออกมาในรูปของการ
กระทํา หรือการปฏิบัติ ถามีความพึงพอใจในงาน นั่นแสดงวา ความรูสึกนึกคิด คานิยม  ความคาดหวัง
ของตัวบุคคลและองคการไปในทิศทางเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานก็จะเปนที่พอใจขององคการตามที่ได
คาดหวังไวเชนกัน  และหากมององคการในระดับโรงเรียนจะเห็นวาความพึงพอใจในงานของครู ถือเปน
เรื่องสําคัญที่ผูบริหารจะตองใหความใสใจ เนื่องจากครูเปนผูปฏิบัติ เปนผูสอนใหหลักสูตรมีประสิทธิผล 
เพราะความพึงพอใจในงานของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสอนของครูโดยตรง และยังมีผลกระทบตอ
กลุมอ่ืนดวย  เชน ถาครูพึงพอใจในงาน ก็จะมีพฤติกรรมการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจไป
ดวย ดังนั้น ถาครูมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะสงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ อีกทั้งยังทําใหเกิด
ความรวมมือกันในการทํางานเพื่อสรางความสําเร็จในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอีกดวย (Herman & 
Herman, 1993)  
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   กองการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข (2549) ไดสรุปตัวช้ีวัดความพึงพอใจในงาน (job 
satisfaction) ไวดังนี้ (1) การไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน (2) งานที่
รับผิดชอบในปจจุบันมากเกินกําลังความสามารถ  (3) ความพึงพอใจตอความกาวหนาหรือเงินเดือน/
คาตอบแทนที่ไดรับ (4) เพื่อนรวมงานของสวนใหญมีความพอใจในการปฏิบัติงาน (5) ไดรับ
ประสบการณที่มีประโยชนจากการทํางาน  (6)  รูสึกพอใจกับงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ  7) 
พอใจกับสถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน และ(8) การมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอ และอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ความพึงพอใจของครูนั้นอาจมองไดสองลักษณะคือ 
ความรูสึกของครูที่พึงพอใจในงานทั้งหมดโดยรวม และอารมณที่มีปฏิกิริยาตองานของครู ทั้งในดานบวก
หรือลบที่แตละคนมีตองานของตน เปนอารมณที่จะตอบสนองตอการทํางานในหนาที่ รวมทั้งสภาพ
รางกาย และสังคม ที่สะทอนถึงความสําเร็จของการดําเนินงานในโรงเรียน ซ่ึงในงานวิจัยนี้กําหนดไว 5 
ดาน คือ ความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมการทํางาน  การยอมรับของเพื่อนรวมงาน  ความไววางใจ
ของผูบังคับบัญชา เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ  และความกาวหนาในวิชาชีพครู 
 องคประกอบท่ี 4  ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ  การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนและครูผูสอนเปนสําคัญ  
และกลไกที่สําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูดังกลาวประสบความสําเร็จคือ  ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากแนวทางดําเนินการแบบเดิมดังที่เคยผานมา
ไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเปน “โรงเรียนแหงการ เรียนรู หรือชุมชนแหงการเรียนรู” (สุเทพ  
พงศศรีวัฒน, 2549) เกี่ยวกับเรื่องนี้ Sergiovanni (1994) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนแหงการเรียนรูโดย
อธิบายวา การอุปมาที่เปรียบเทียบใหโรงเรียนเปนองคการนั้น นาจะไมเหมาะสมและถูกตองที่เดียวนัก 
โดยเขาเห็นวาควรใหโรงเรียนเปนชุมชนจะมีความเหมาะสมมากกวา  ดังเหตุผลที่เขาอธิบายไวในงาน
เขียนชื่อ Building Community in Schools ซ่ึงเรียกรองใหเปลี่ยนมุมมองโรงเรียนในฐานะที่เปนองคการ
แบบทางการ (formal organization) ไปสูความเปนชุมชน (community) แทน ทั้งนี้เนื่องจากความเปน
ชุมชนจะยึดโยงภายในตอกันดวยคานิยม (values) แนวคิด (ideas) และความผูกพัน(commitments)รวมกัน
ของทุกคนที่เปนสมาชิก ซ่ึงเปนแนวคิดตรงกันขามกับความเปนองคการ (organization) ที่มีความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับที่ลดหล่ันกันลงมา (hierarchical relationships) มีกลไกการ
ควบคุมและมีโครงสรางแบบตึงตัวที่เต็มไปดวยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใชอํานาจ (authority) 
เปนหลัก ในขณะที่ชุมชนใชอิทธิพล (influence) ที่เกิดจากการมีคานิยมและวัตถุประสงครวมกัน เปน
ความสัมพันธระหวางสมาชิกเชิงวิชาชีพ (professional relationships) มีความเปนกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ 
หรือ วิทยสัมพันธตอกัน (collegiality culture) และยึดหลักตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน 
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นอกจากนี้ องคการ ยังทําใหเกิดคุณลักษณะบางอยางขึ้น เชน ลดความเปนกันเองตอกันลง (impersonal) มี
ความเปนราชการ (bureaucratic) มากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอกใหตองรักษาสถานภาพเดิม 
(maintain status quo) ของหนวยงานไว ดังนั้น Sergiovanni จึงเห็นวาถามองโรงเรียนในฐานะแบบ
องคการดังกลาวแลว ก็จะทําใหโรงเรียนมีความเปนแบบทางการที่สรางความรูสึกหางเปนระหวางบุคคล
มีมากยิ่งขึ้น มีกลไกที่บังคับควบคุมมากมาย และมักมีจุดเนนในเรื่องที่เปนงานดานเทคนิคเปนหลัก แต
ทางตรงขามถายอมรับวาโรงเรียนมีฐานะแบบที่เปนชุมชนแลว บรรยากาศที่ตามมาก็คือ สมาชิกมีการ
ผูกพันตอกันดวยวัตถุประสงครวม มีการสรางสัมพันธภาพที่ใกลชิดสนิทสนม และเกิดการรวมสราง
บรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึงความหวงหาอาทรตอกันและชวยดูแลสวัสดิภาพรวมกัน  
 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสียทั้งหลายที่อยากใหมีการสราง
สานสายสัมพันธระหวางกันโดยยึดหลักของการสรางสรรคส่ิงดีงามรวมกัน ดังนั้น ชุมชนแหงการ
เรียนรูจึงสามารถคนพบ อํานาจเชิงคุณธรรม (moral authority) ที่เกิดจากคานิยมรวมของชุมชนนั้น 
โดยมีคานิยมรวมเบื้องตนที่ควรมุงเนนก็คือ การเรียนรูของนักเรียนนั่นเอง  สวนชุมชนโดยรวมก็ควร
เปนชุมชนของผูเรียนรูทุกคน โดยทั้งครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนทุกคน  
ตองเปนผูที่เรียนรูอยางตอเนื่องถึงวิธีการที่ตนจะใหการบริการและการดูแลบุคคลอื่นที่อยูในชุมชน
แหงความเอื้ออาทรไดอยางไร รวมทั้งสมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูอยูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองให
เพิ่มความเปนครู เปนผูบริหาร เปนผูปกครอง และเปนสมาชิกของชุมชนที่ดีขึ้นกวาเดิมไดอยางไร 
กลุมคนเหลานี้ตองรวมกันเสาะแสวงหาแนวทางเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขของการเรียนรู การทํางาน  การ
บริหารจัดการ และการสรางความเอื้ออาทรใหเกิดขึ้น  
 อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนองคการแหงการเรียนรู  โรงเรียนแหงการเรียนรู หรือชุมชนแหง
การเรียนรู หากพิจารณาจากนิยาม  คุณลักษณะหรือองคประกอบแลวจะเห็นวามีความสอดคลองกัน 
โดยแนวคิดดังกลาวเริ่มจาก Argyris  & Schon  (1978)  ซ่ึงทั้งสองเปนศาสตราจารยดานจิตวิทยา และ
ศาสตราจารยดานปรัชญาชาวสหรัฐอเมริกา ที่ไดเขียนตําราเกี่ยวกับการเรียนรูของบุคคลในองคการ
และเปนผูใช  คําวา การเรียนรูเชิงองคการ (organizational  learning  หรือ OL) แตคอนขางจะเปน
วิชาการและอานยากจึงไมคอยเปนที่นิยมแพรหลาย  สําหรับผูที่มีบทบาทในการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู และมีงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางแพรหลายจนเปนที่ยอมรับคือ  Peter 
Senge (1990)  ศาสตราจารยในสาขาวิชาบริหารจัดการ และการศึกษาแหง  Massachusetts  Institute  
of  Technology (MIT)  ในสหรัฐไดรวมกับคณะทําการวิจัยเพื่อหาแนวทางฟนฟูบริษัทธุรกิจที่ประสบ
ความลมเหลวในการดําเนินกิจการหลายแหงในสหรัฐ  จึงพบวาตัวแปรที่เปนปจจัยสําคัญ ที่สามารถ
นํามาใชในการปรับปรุงใหการดําเนินงานภายในองคการของบริษัทเหลานั้นประสบความสําเร็จได  ก็
คือการประยุกตใชแนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรู  (learning  organization หรือ LO) ซ่ึงตอมา      
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นักการศึกษาไดประยุกตแนวคิดดังกลาวมาใชในการปรับปรุงสภาพแวดลอมดานการทํางานทาง
การศึกษาของครูและผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหสามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของนักเรียนใหสูงยิ่งขึ้นตอไป 
 แนวคิดเบื้องตนตามทัศนะของ Senge (1990)  เชื่อวา หัวใจของการสรางองคการแหงการเรียน
รูอยูที่การเสริมสรางวินัย  5 ประการ ใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไปปฏิบัติ แกบุคคล ทีม และ
องคการอยางตอเนื่องและทุกระดับ โดยไดใหคํานิยามขององคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการที่มีการ
ขยายขีดศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อสรางอนาคตใหมที่ดีกวาใหกับตนเองอยูตลอดเวลา หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง องคการแหงการเรียนรูก็คือ  หนวยงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรทุกระดับที่ตางรวมมือรวมใจกัน
สงเสริมพัฒนาศักยภาพใหแกกัน รวมทั้งศักยภาพขององคกรใหสูงขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินการให
เกิดผลงานไดระดับคุณภาพตามที่ปรารถนา คําวา “วินัย (disciplines)”   หมายถึง เทคนิควิธีที่ตองศึกษา
ใครครวญอยูเสมอแลวนํามาปฏิบัติ เปนแนวทางการพัฒนาเพื่อการแสวงหาการเสริมสรางทักษะ หรือ
สมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผานการปฏิบัติ  เพื่อความคิดสรางสรรคเพื่อส่ิงใหม ๆ ประกอบดวย  
ความรอบรูแหงตน (personal mastery)  แบบแผนความคิดอาน (mental models)  วิสัยทัศนรวม (shared 
vision)  การเรียนรูของทีม (team learning)  และการคิดอยางเปนระบบ (systematic thinking) ซ่ึงตอมา 
Senge  et  al. (1994) ไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา  การสรางสรรคใหเกิดองคการแหงการเรียนรูที่เขมแข็งก็
คือการทําใหคนในองคการรูจักเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีมงานที่ดีจนสามารถยกระดับผลสําเร็จของ
องคการใหสูงยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาทีมงานใหเปนทีมงานชั้นยอดจนสามารถรวมสรางและ
รวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนรวม  (shared  vision) ไดนั้น สมาชิกแตละคนของทีมงานจะไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะใหมๆ  ที่ใชปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลงานใหสูงขึ้น  และจากการมีโอกาสทํางาน
รวมกันเชนนี้ทําใหสมาชิกของทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันพรอมไปกับการเรียนรูวิธี
ทํางานของตนใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยเขาไดอธิบายถึงทีมงานที่มีประสิทธิผลในองคการแหงการ
เรียนรูวาเมื่อเวลาผานไปหลังจากสมาชิกทีมงานแตละคนมองเห็นและไดประสบการณจากมุมมองโลกใน
แงที่แตกตางของกันและกัน  ก็จะเริ่มเกิดความเชื่อและมีสมมติฐานใหมขึ้น ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของตนตามมาที่เรียกวา วงจรของการเรียนรูแบบลุมลึก  (deep  learning  cycle)  อันเปน
องคประกอบสําคัญยิ่งขององคการแหงการเรียนรู  เพราะเปนปจจัยชวยพัฒนาทั้งดานศักยภาพและสราง
กระบวนทัศนใหมใหแกบุคคลและองคการโดยรวม ดังกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวินัย 5 ประการ               
(five disciplines) ของ Senge ที่แสดงในภาพที่ 4 
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วินัยของผูนํา 
(Leader Discipline) 
วินัยของการเรียนรู 

(Learning Discipline) 

การคิดอยางเปนระบบ 
(Systematic Thinking) 

ความรอบรูแหงตน 
(Personal Mastery) 

แบบแผนความคิดอาน 
(Mental Models) 

วิสัยทัศนรวม 
(Shared Vision) 

การเรียนรูของทีม 
(Team Learning) 

องคการแหงการเรยีนรู 

(Learning Organizations) 

ผล  = องคการอยูรอด รุงเรือง 

วินัยระดับบุคคล 
(Individual Discipline) 

วินัยระดับองคการ 
(Organization Discipline) 

วินัยระดับทีม 
(Team Discipline) 

 

ภาพที่ 4  กรอบแนวคดิเกีย่วกับวินยั 5 ประการ ของ Senge 

 
 นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ถาจะพัฒนาใหสถานศึกษาเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรูนั้น  จําเปนตองปรับในประเด็นตอไปนี้ 
  (1)  การเรียนการสอนของโรงเรียนตองเนนการยึดผูเรียนเปนสําคัญ (learner – 
centered)  มากกวายึดผูสอนเปนศูนยกลาง (teacher – centered) 
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  (2)  ในการดําเนินงานตองกระตุนและใหการยอมรับถึงความสําคัญของความ
หลากหลาย (diversity) แทนการทําแบบเดียวกัน (homogeneity) เชน การจัดทําหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  จึงตองยึดหลักการของทฤษฏีพหุปญญา (multiple  intelligences) เปนตน 
  (3)  สรางความเขาใจและยอมรับวาในการเปลี่ยนแปลงนั้น ทุกองคประกอบจะตอง
เกี่ยวพันและสงผลกระทบตอกันตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนรูใหนักเรียน จะตองละเวนการสอน
แบบที่มุงเนนความจํา ขอเท็จจริง หรือการใหผูเรียนพยายามคนหาเฉพาะคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบ
เดียวเทานั้น 
  (4)  ตองชวยกันใหทุกคนรวมกันเรียนรูเพื่อแสวงหาและคนควาทดลองหาทฤษฎีใหม ๆ 
ที่สามารถนํามาใชในทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม และอยางกวางขวางโดยสมาชิกของโรงเรียน 
  (5)  ตองบูรณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขากับเครือขายความสัมพันธทาง
สังคม  ตัวอยางเชน  เชื่อมโยงโรงเรียนเขากับครอบครัว  ตลอดจนหนวยงานตางๆ  ทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐที่ประกอบเปนชุมชนโดยรวม  เปนตน 
 นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการอื่นที่พยายามศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรูทั่วไปกับคุณลักษณะของการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู อาทิ Marquardt  (1996) ไดสรุป
ผลการวิจัยของศูนยศึกษาองคการแหงการเรียนรูแหงสถาบัน  MIT  สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงระบุถึงคุณลักษณะ
สําคัญ  10  ประการขององคการที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู  และสามารถประยุกตเปนคุณลักษณะ
เชิงยุทธศาสตรของโรงเรียนแหงการเรียนรู โดยไดเปรียบเทียบกันในแตละประเด็นไว  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3  คุณลักษณะ 10 ประการขององคการแหงการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ  
 
คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูท่ัวไป คุณลักษณะของโรงเรียนแหงการเรียนรู 

1. ตองเฝาระวังตรวจสอบ  (scanning  imperatives)  :  
กลาวคือ  มีการเฝาระวังตรวจสอบสภาวะแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ 

 

1. พิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอโรงเรียน และ
ตัดสินใจไดวา เรื่องใดบางที่จําเปนตองตอบสนอง 
และในทางกลับกันก็พิจารณาไดวาโรงเรียนจะ
สามารถมีอิทธิพลตอภาวะแวดลอมไดอยางไร 

2. คนพบชองวางของการปฏิบัติงาน  (performance  
gaps)  :  กลาวคือ  รูจักใชชองวางของการ
ปฏิบัติงานที่คนพบมาแลวเปลี่ยนใหเปนโอกาสที่
จะเรียนรู 

 

2. สามารถระบุถึงประเด็นหรือดานที่จําเปนตอง
ปรับปรุงของโรงเรียน  ตัวอยางเชน  ดานการเรียน
การสอนของครูอาจารย  ดานงานวางแผนหลักสูตร
โดยรวมของโรงเรียน  ดานบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน เปนตน 
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ตารางที่ 3  คุณลักษณะ  10  ประการขององคการแหงการเรียนรูที่ประสบความสําเร็จ (ตอ) 
 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูท่ัวไป 
(characteristics of learning organizations) 

คุณลักษณะของโรงเรียนแหงการเรียนรู 
(characteristics of learning schools) 

3. ใหความสําคัญตอเรื่องการวัดผล  (concern  for  
measurement)  :  ไดแก  การวัดผลปจจัยสําคัญที่
สงผลตอการประกอบการ       ดานการตลาดและ
ดานความสามารถแขงขัน  เปนตน 

 

3. ตองสามารถระบุไดวา งานดานใดของโรงเรียนที่
ควรวัดและประเมินผล  เชน  ผลการสอนของครู 
และผลการเรียนของนักเรียน  ทั้งระบุไดวาจะนําผล
การวัดประเมิน ไปใชเพื่อการพัฒนาไดอยางไร  
หรือถาจะวัดดานมูลคาเพิ่ม จะทําไดอยางไร เปนตน 

4. มีจิตสํานึกเรื่องการทดลอง  (experiment  mind 
sets)  :  กลาวคือ  ถามีการทดลองมากขึ้นเพียงไร 
องคการก็ยิ่งเพิ่มการเรียนรูมากขึ้นเพียงนั้น 

4. มีการกระตุนสงเสริม ใหเกิดการคนคิดนวัตกรรม
และมีการทดลองอยางหลากหลายเกิดขึ้นใน
โรงเรียน 

5. มีบรรยากาศที่เปดเผย  (climate  of  openness)  :  
กลาวคือ การเผยแพร ความรูและการสื่อสาร
เปนไปอยางเปดเผย 

5. มีการแลกเปลี่ยน และใหสารสนเทศระหวางกันผาน
การสื่อสารหลายทิศทาง อยางกวางขวางและเปดเผย
ทั่วทั้งโรงเรียน 

6. มีการศึกษาอยางตอเนื่อง  (continuous  education)  
:  ใหความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต  
(Lifelong  education)  ที่จะขาดมิได 

6. การพัฒนาโรงเรียนตองยึดโปรแกรมการพัฒนาดาน
วิชาชีพ (professional  development)  ของบุคลากร
เปนเรื่องสําคัญ 

7. มีวิธีปฏิบัติงานที่หลากหลาย  (operational  
variety)  :  ยึดความเชื่อที่วา  การบรรลุเปาหมาย
ขององคการสามารถทําไดหลายวิธี 

7. มีการกระตุนใหมีวิธีการที่หลากหลายในการทํางาน
และการแกปญหาของการปฏิบัติภารกิจทุกดานของ
โรงเรียน 

8. เปดกวางใหมีหลายชองทางที่สามารถเสนอ
ความคิดดีๆ  (multiple  advocates / champions)  :  
กลาวคือ  ทุกคนในองคการสามารถใหขอแนะนํา
เพื่อสูการปรับปรุงไดอยางตอเนื่องดวยวิธีการ
ตางๆที่หลากหลาย 

8. ดําเนินงานและการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงงานใดๆ  
ของโรงเรียน  ยึดหลักการของการมีสวนรวมแบบ
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการ  (collegial  culture) 

 

9. การมีสวนรวมดานภาวะผูนํา  (involved  
leaderships)  :  โดยการกําหนดวิสัยทัศนของผูนํา
ไดมาจากความเห็นรวมของทุกคน จนเปน
วิสัยทัศนรวมขององคการ 

9. ผูนําใหความมั่นใจไดวา  ทุกทัศนะและมุมมองของ
ทุกคนจะไดรับการนําไปสังเคราะห และจัดทําเปน
วิสัยทัศนรวม  (shared  vision)  ของโรงเรียน 

 
10. มีมุมมองกวางเชิงระบบ  (system  perspective)  :  

กลาวคือ  สรางความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวาง
หนวยงานยอยๆ  ภายในอยางเปนระบบ 

10. สรางโอกาสใหหนวยงานยอยภายในโรงเรียนได
ปฏิบัติงานแบบทีมงานที่มีความรวมมือรวมใจกัน
อยางแทจริง 
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 สวน Karson et al. (2000) ไดสรุปวา สถานศึกษาที่กําลังพัฒนาตัวเองเขาสูความเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู  จะตองประกอบดวยคุณลักษณะหลายประการ  ไดแก 
  (1)  สามารถตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
  (2)  เชื่อวาผูที่มีสวนรวมจะสามารถสรางความสําเร็จใหแกโรงเรียนได 
  (3)  ถือวากระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนรวม มีความสําคัญมากกวาผลผลิตที่เกิดจาก
วิสัยทัศนรวมนั้น 
  (4)  มีความพยายามที่จะลมเลิกตัวแบบที่ยึดหลักความเหมือนกัน (harmony  model) 
เพราะเปนแนวคิดเดิมที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture)  ซ่ึงเนนใหทุกคนตองปฏิบัติ
อยูในกรอบระเบียบอยางเครงครัด 
  (5)  ยึดหลักที่เนนความสําคัญของขอมูลปอนกลับ (feedback) และการตองพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน 
  (6)  การมีบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปดเผย (open  culture) ซ่ึงทุกคนมีเสรีภาพ
ที่จะแสดงความคิดเห็นของตน 
  (7)  รูจักการเรียนรูจากขอผิดพลาด โดยเชื่อวาความผิดพลาดดังกลาวชวยสราง
โอกาสใหเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 
  (8)  มีโครงสรางองคการแบบไมรวมศูนย (decentralized  structure) เพื่อลดความ
ขัดแยงระหวางครูผูปฏิบัติงานสอนกับฝายบริหารใหนอยลง 
  (9)  ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของครูจากการสอน (teaching) ไปเปนจุดเนนที่การ
เรียนรู  (learning) แทน โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณหรือจากการปฏิบัติกิจกรรมและจาก
แรงจูงใจใฝเรียนรูของนักเรียน 
  (10) โรงเรียนมีกิจกรรมที่สรางความตระหนักถึงความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา 
  (11) มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ เนนตัวแบบทีมงาน          
เปนหลัก 
  (12) มีวัตถุประสงคที่หลากหลายดวยวิธีปฏิบัติ และใหอิสระแกผูสอนสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีการอันหลากหลายไดเอง 
 อยางไรก็ตาม ความเปนองคการแหงการเรียนรูจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอการ
ปรับเปลี่ยนสภาพความเปนอยูที่ดีของตนอยูตลอดเวลา นั่นคือ มีการปฏิรูปและพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยการรวมมือกันระหวางโรงเรียน บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู มีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน
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เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนรวมกันทั้งในระดับนักเรียน (student level) ระดับวิชาชีพ  
(professional level)  และระดับการเรียนรูของชุมชน  (Learning  community  level) ดังนี้ 
 ระดับนักเรียน  (student  level)  ซ่ึงนักเรียนจะไดรับการสงเสริมและรวมมือใหเกิดการ
เรียนรูขึ้นจากครูและเพื่อนนักเรียนอื่นใหทํากิจกรรมเพื่อแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลสําหรับตน  
(meaning  making)  นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะที่สําคัญ  คือ ทักษะการเรียนรูวิธีการเรียน  
(skill of  learning  how  to  learn)  และทักษะการสืบคนความรูดานเนื้อหาของวิชาที่กําลังศึกษา  
(acquiring  of  knowledge  of  content  skills)  นักเรียนสามารถทําการเรียนรูอยางแทจริง  (authentic  
learning) ไดตอเนื่องจนบรรลุเปาหมายของการเปนผูเรียนเชิงรุก (active  learners)  และการเปนนัก
ตั้งปญหา  (problem  seekers) และการเปนนักแกปญหา  (problem  solvers)  ที่มีประสิทธิผลในที่สุด  
เพื่อใหนักเรียนรูจักการสรางความรูดวยตนเอง โดยผานกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (active  learning) 
ที่หลากหลาย และการสรางความหมาย  (meaning  making) จากสิ่งที่เรียน เชน การมีนิสัยรักการอาน 
การเขียนและการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล  ความสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 
ใชหองสมุด แหลงความรูและส่ือตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษา  และการมีวิธีการเรียนรูของ
ตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน เปนตน 
 ระดับวิชาชีพ (professional level) เปนระดับผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวยครูผูสอน
และผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงมีลักษณะเดนตรงที่มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกวาชุมชนแหงวิชาชีพ  (professional  
community)  ซ่ึงเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของความเปนองคการแหงการเรียนรู ที่จะชวย
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทั้งครูผูสอนและผูบริหารไดใชหลักการแหงวิชาชีพของตนไปเพื่อการปรับปรุง
ดานวิธีสอน และดานทักษะภาวะผูนํา  โดยใชวิธีการศึกษาคนควา  การวิเคราะหไตรตรอง (reflection) 
การใชวิธีเสวนา (dialogue) และการไดรับขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนตน ในการที่จะบรรลุความเปน
องคการแหงการเรียนรูไดนั้น  ทุกคนจะตองมารวมกันพิจารณาทบทวนเรื่องนโยบาย (policies) การ
ปฏิบัติตางๆ (practices) และกระบวนการบริหารจัดการตางๆ  ของโรงเรียนเสียใหม  โดยยึดหลักในการ
ปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ก็เพื่อใหสามารถบริการดานการเรียนรูแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล อีกทั้ง
เพื่อใหการปรับปรุงแกไขดังกลาวนํามาสูการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผูสอน และ
ผูบริหารใหมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น  มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีตอกัน
ของทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครอง กลาวคือ มีการแสวงหาความรูและเทคนิค
วิธีการใหมๆ  มีการรับฟงความคิดเห็นใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการรวมมือรวมใจกันในหมู
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีทีมงานและมีวิธีการที่หลากหลายในการทํางาน และยึดหลักการของ
การมีสวนรวมแบบกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ  



 49 

 ระดับการเรียนรูของชุมชน  (Learning  community  level)  เปนระดับที่ครอบคลุมถึง
ผูปกครอง  สมาชิกชุมชนและผูนําชุมชน  โดยบุคคลกลุมนี้จําเปนตองมีสวนเขามารวมสรางและ
ผลักดันวิสัยทัศนของโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย  กลาวคือ  ผูปกครองนักเรียน  ผูอาวุโสใน
ชุมชนตลอดจนสถาบันตางๆ  ของชุมชนเหลานี้ตองมีสวนรวมในการสงเสริมเปาหมายการเรียนรู
ของชุมชนและโรงเรียน  กลาวคือ  ผูปกครองมีสวนรวมทางการศึกษาไดโดยการใหการดูแลแนะนํา
การเรียนที่บานของนักเรียน  รวมทั้งใหความสนับสนุนแกครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู  ใหแกบุตรหลานของตน  ผูอาวุโสในชุมชนสามารถเปนอาสาสมัครถายทอดความรูและ
ประสบการณของตนแกโรงเรียน และชุมชนของตน  สําหรับหนวยงานและสถาบันที่อยูในชุมชนซึ่ง
อาจเปนภาคธุรกิจเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา  ก็มีสวนสําคัญในการใหโอกาสทางการศึกษาแก
นักเรียน  ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูที่เปนโลกแหงความเปนจริงในสังคม ที่โรงเรียนสามารถใชเปน
แหลงฝกประสบการณใหกับนักเรียนได  ดวยเครือขายการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากชุมชน ไมวา
ประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจตางๆ  และสถาบันอื่นอยางหลากหลายเชนนี้  จึงทําใหกรอบความคิดและ
นิยามของชุมชนแหงการเรียนรูตามระดับที่ 3 นี้ขยายตัวกวางขวางออกไปอีกมาก 
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง โรงเรียนที่มีการ
ปฏิรูปและพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองคการ โดยความ
รวมมือกันของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู มีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถ่ินเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนรวมกันทั้งในระดับนักเรียน (student level) 
ระดับวิชาชีพ  (professional level) และระดับการเรียนรูของชุมชน (Learning  community  level)    
แตในงานวิจัยนี้ ตองการวัดระดับการรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูจากครูผูสอน จึงกําหนด 
ตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวัดไวเฉพาะการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน การ
แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ อยูเสมอ  ความใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การ
พัฒนางานอยางเปนระบบ และการรวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือเปนทีม 
 จากการศึกษาวิเคราะห และคัดสรรองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 4 
องคประกอบ ดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้เพื่อใชเปนสาระหลักสําหรับ
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยไวเปนเบื้องตน ดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที ่4  องคประกอบ นยิามเชิงปฏิบัตกิาร และตวับงชี/้สาระหลักเพื่อการวัดประสิทธิผลของโรงเรยีน 
 

องคประกอบ นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทาง    
     การเรียน  

คะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนผล
การสอบระดับชาติ ปการศึกษา 2549  
ช้ัน ป. 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  ช้ัน ม. 
3  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร ภาษา 
อังกฤษ  วิทยาศาสตร และสังคมศกึษา  

 คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบระดับชาติ      
ปการศึกษา 2549 คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6     
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  วิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร ภาษา อังกฤษ  
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 

2)  คุณลักษณะของ 
    นักเรียน  
 

ระดับการรับรูของครูที่มีตอ
คุณภาพของนักเรียนในดานเกง ดี 
และมีสุข ไดแก  ดานความรู
ความสามารถ  ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ตามมาตรฐานการ
เรียนรูในหลักสูตร  สุขภาพ
พลานามัย  และสุนทรียภาพ 

1.  ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 2.  ทักษะการคิด 
3.  ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
4.  ความรับผิดชอบ  
5.  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
6.  ความซื่อสัตยสุจริต 
7. การใชทรัพยหรือสิ่งของอยางคุมคา 
8. สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย 
9. สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
10.ช่ืนชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

3) ความพึงพอใจของครู ระดับความรูสึกทั้งในดานบวกหรือ
ลบที่แตละคนมีตองานของตน เปน
อารมณที่จะตอบสนองตอการทํางาน
ในหนาที่ รวมทั้งสภาพรางกาย และ
สังคมในงานที่ทําความพึงพอใจในงาน
นี้จะเปนสิ่งสะทอนความสําเร็จของ
การดําเนินงานในโรงเรียน ไดแก ความ
พึงพอใจในดานสภาพแวดลอมการ
ทํางาน  การยอมรับของเพื่อนรวมงาน  
ความไววางใจของผูบังคับบัญชา 
เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ  และ
ความกาวหนาในวิชาชีพครู 

1.  สภาพแวดลอมการทํางาน  
2.  การยอมรับของเพื่อนรวมงาน 
3.  ความไววางใจของผูบังคับบัญชา 
4.  เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ  
5.  ความกาวหนาในวิชาชีพครู 
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ตารางที4่ องคประกอบ นยิามเชิงปฏิบัตกิาร และตวับงชี/้สาระหลักเพื่อการวัดประสิทธิผลของโรงเรยีน (ตอ) 
 

องคประกอบ นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 
4) ความเปนองคการ  
    แหงการเรียนรู 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
หมายถึง โรงเรียนที่มีการปฏิรูปและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใน
องคการในดานตอไปนี้ คือ มีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียน แสวงหาความรูและเทคนิค
วิธีการใหมๆ อยูเสมอ  ใจกวางรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น  พัฒนางาน
อยางเปนระบบ และรวมกัน
ปฏิบัติงานเปนหมูคณะ หรือเปนทีม 

1. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียน  

2. แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ อยู
เสมอ   

3. ใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

4. พัฒนางานอยางเปนระบบ  
5. รวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือเปนทีม 

 
2.  ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อกําหนดตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน นั้น  ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในลักษณะเหตุและผล 
(cause and effect) ซ่ึงจะชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการวิจัย (conceptual 
framework) ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น ตัวแบบในลักษณะเหตุและผลที่ผูวิจัยจะนําเสนอตอไปนี้ 
จําแนกไดเปน 3 กลุม คือ  (1) ตัวแบบหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สังเคราะหจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  (2) ตัวแบบจากผลการวิจัยที่ผานการตรวจสอบยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษแลว  
และ (3) ผลการวิจัยที่ระบุถึงปจจัยที่เปนสาเหตุของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน 
ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 
 2.1  ตัวแบบหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีสังเคราะหจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในกรณีของกลุมแรกนี้ Kreitner (1983) ไดจําแนกตัวแบบความมีประสิทธิผล (effectiveness) 
ออกเปน 3 ทัศนะ คือ ทัศนะดั้งเดิมที่เห็นวาเปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 
(goal attainment) ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (system-resource) เห็นวาเปนความสามารถขององคการ
ในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคาและขาดแคลนมาใชในระบบองคการได และทัศนะที่คํานึงถึงความ
พึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคการ (satisfaction of stakeholders)  
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  Pollack, Chrispeels & Watson (1987) ที่จําแนกองคประกอบความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนออกเปนสามองคประกอบใหญ ๆ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน การปฏิบัติการ
เรียนการสอน และโครงสรางและกระบวนการองคการ นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ
ภาวะผูนํา (leadership) ที่สงผลตอองคประกอบทั้งสามดวย ดังแสดงในภาพที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหารและครูชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียนจาก 

บรรยากาศและ 
วัฒนธรรมโรงเรียน 

- ความปลอดภัยและเปน
ระเบียบ 

- การยอมรับและรางวัล 

- ความคาดหวังสูง 
- บานกับโรงเรียน 

- ความเปนทีม 

เทคโนโลยีโรงเรียน หลักสูตร
และการสอน 

- เนนวิชาการ 
- จัดระบบหลักสูตร 
- ติดตามผลประจํา 
- กําหนดเวลาทํางาน 
- ใชผลการทดสอบ 
- พัฒนาคณะครู 

โครงสรางและกระบวนการ 
 

- ตัดสินใจรวมกัน 

- แกปญหารวมกัน 

- เนนการติดตอสื่อสาร 

 

ผลจากหองเรียนนําไปสูความมีประสิทธิผลในผลลัพธของนักเรียน 

ภาพที่ 5 โรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของ Pollack, Chrispeels & Watson 
 
   Hrincu (1992) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง มโนทัศนของประสิทธิผลองคการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความชัดเจนดานมโนทัศนประสิทธิผลองคการ ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบ
ประสิทธิผลองคการที่พบในวรรณกรรมสวนมากจําแนกได สามประเภท คือ ตัวแบบการบรรลุ
เปาหมาย (a goal attainment model) ตัวแบบการแสวงหาทรัพยากรเขาสูระบบ (a system resource 
model) และตัวแบบวิวัฒนาการ (an ecological model) ตัวแบบการบรรลุเปาหมายเปนตัวแบบที่ไดรับ
การกลาวถึงมากที่ สุดและถูกใช เปนตัวพิจารณาประสิทธิผลองคการ กลาวคือองคการจะมี
ประสิทธิผลก็ตอเมื่อสามารถบรรลุเปาหมายขององคการนั้น ๆ ตัวแบบการแสวงหาทรัพยากรเขาสู
ระบบ  เปนตัวแบบที่วัดประสิทธิผลจากความสามารถขององคการในการแสวงหาทรัพยากรที่หายาก
และมีขอจํากัดเขาสูองคการนั้น ๆ  สวนตัวแบบวิวัฒนาการ เปนตัวแบบที่มององคการในฐานะเปน
สวนหนึ่งของสังคม การที่จะตัดสินวา องคการนั้นๆ มีประสิทธิผลก็ตอเมื่อองคการนั้นอยูรอดและมี
การเติบโต  
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  Sheerens & Bosker (1997 cited in Hoy & Miskel, 2005) ไดจัดกลุมองคประกอบที่
แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนจากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มี
ลักษณะ ดังนี้  (1) ความมีภาวะผูนํา (2) หลักสูตรมีคุณภาพ เปดโอกาสในการเรียนรู (3) การมุงเนน
ความสําเร็จ (4) มีเวลาเพื่อการเรียนรูสูงสุด (5) มีขอมูลยอนกลับและการกระตุนจูงใจ (6) มีบรรยากาศ
หองเรียนที่ดี  (7) มีบรรยากาศโรงเรียนที่ดี (8) การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน (9) มีการ
สงเสริมการเรียนรูแบบอิสระ (10) มีการประเมินผลที่ดี (11) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร 
(12) มีโครงสรางการเรียนการสอนที่ดี และ(13) มีตัวแบบการเรียนการสอนที่ใหมและทันสมัย  
 Heneveld (1995); Carasco (1997) ไดเสนอตัวแบบความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Model of 
School Effectiveness) ไวสอดคลองกันในตัวแบบของกระบวนการเชิงระบบซึ่งประกอบดวย กลุมปจจัย
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ กลุมปจจัยภายนอก ประกอบดวย (1) การสนับสนุน
ดานปจจัยปอนเขาตางๆ (supporting inputs) เชน นโยบายและการสนับสนุนทางการเงิน หลักสูตร  
มาตรฐานและการประเมินผล  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ตํารา / วัสดุอุปกรณ  และครู ที่ประกอบดวยการ
ฝกอบรมครูและการสนับสนุนดานวิชาชีพ (2) ผูปกครอง และชุมชน (parents & community) เชน ทัศนคติ
ตอโรงเรียน การสงเสริมการบริหารจัดการ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  และกลุมปจจัยภายใน
โรงเรียน (within school factors) ไดแก (1) วัฒนธรรมโรงเรียน  เชน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  คุณภาพ
ของครู  ระเบียบวินัย  การบริหารหลักสูตร  และความคาดหวังสูง  (2) กระบวนการเรียนการสอนใน
หองเรียน เชน เวลาการเรียนรูในหองเรียน  วิธีการสอนที่หลากหลาย  การประเมินผลอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  (3) สภาพของผูเรียน  เชน สุขภาพ และความพรอมในการเรียนรู  และ(4) ดานผลลัพธ เชน การ
เขาถึงและการบรรลุความสําเร็จ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความตอเนื่องของการศึกษา และความสําเร็จ
ทางเศรษฐกิจ/สังคม   ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ปจจัยสนับสนุน 
(Supporting Inputs) 

• นโยบายและการ
สนับสนุนทางการเงิน 

• หลักสูตร 

• มาตรฐานและการประเมิน 

• สิ่งอํานวยความสะดวก 

• ตํารา/วัสดุอุปกรณ 
• ครู : 

- การฝกอบรมครู 
- การสนับสนุนดานวิชาชีพ 

• ทัศนคติตอโรงเรียน 

• การสงเสริมการบริหารจัดการ 
• การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

 วัฒนธรรมโรงเรียน 

• ภาวะผูนําที่มีประสทิธิผล 

• คุณภาพของคร ู

• ระเบียบวินัย 

• การบริหารหลักสูตร 

• ความคาดหวังสูง 

กระบวนการเรียนการสอนใน
หองเรียน 

• เวลาการเรียนรูในหองเรียน 

• วิธีการสอนที่หลากหลาย 

• การประเมินผลสม่ําเสมอ 

• สุขภาพและความพรอมในการเรียนรู 

ผูปกครองและชุมชน 
(Parents & Community) 

ปจจัยภายในโรงเรยีน (Within School Factors) 

การเขาถึงและการบรรลุ
ความสําเร็จ 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลลัพธ (outcomes) 

• ความตอเนื่องของการศึกษา 

• ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ/สังคม 

ภาพที่ 6  ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนของ Heneveld & Carasco  
 
 Cheng (1996) ไดเสนอตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน (models of school 
effectiveness) ซ่ึงปรับปรุงจากตัวแบบของ Cameron (1984) จํานวน 8 ตัวแบบ (model) ดังนี้  
  ตัวแบบที่ 1  ตัวแบบเปาหมาย (goal model) ซ่ึงไดนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปน
โรงเรียนที่สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวทุกขอ เงื่อนไขของการประเมินอยูที่
โรงเรียนตองมีเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงอาจ
เกิดความยุงยากหากกําหนดเปาหมายไมชัดเจน เพราะโรงเรียนหรือผูปกครองอาจกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนไมตรงกัน เชน โรงเรียนเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในขณะที่ผูปกครองอาจ
ตองการใหเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรใหมีการกําหนดวิสัยทัศนรวม
เพื่อใหเกิดการยอมรับและเปนที่เขาใจตรงกันของทุกฝาย สําหรับตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินตามตัว
แบบนี้คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 
  ตัวแบบที่ 2  ตัวแบบทรัพยากรปจจัยปอน  (resource-input model) นิยามประสิทธิผล
ของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนที่สามารถจัดหาทรัพยากรหรือมีปจจัยปอน เชน นักเรียนที่มีคุณภาพ 
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เงื่อนไขของการประเมินอยูที่ตองแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดําเนินงานกับ
ผลผลิต และโรงเรียนอยูในสภาพที่ขาดแคลนทรัพยากร หากโรงเรียนสามารถจัดหาทรัพยากรได
ตามที่ตองการก็แสดงวาโรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคือ 
ทรัพยากรตางๆ ที่จัดหาได แตจุดออนของตัวแบบนี้ คือ การเนนทรัพยากรและปจจัยปอนมากเกินไป
จนไมไดใหความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงาน 
  ตัวแบบที่ 3  ตัวแบบกระบวนการ (process model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวา 
เปนโรงเรียนที่มีกระบวนการดําเนินงานภายในราบรื่น ไมวาจะเปนกระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงตัวแบบนี้จะใชไดดีถามั่นใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรใน
การดําเนินงานกับผลผลิตจริง ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ ความเปนผูนําของผูบริหาร วิธีการ
ติดตอส่ือสารในโรงเรียน และการมีสวนรวมในการทํางานของทุกฝาย 
  ตัวแบบที่ 4  ตัวแบบความพึงพอใจ (satisfaction model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียน
วาเปนโรงเรียนที่สามารถดําเนินการใหไดผลเปนที่พึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะฝายที่
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน แตหากผูเกี่ยวของมีความตองการที่แตกตางกัน ตัวแบบนี้อาจไม
เหมาะสมที่จะนําไปใชเพราะเปนการยากสําหรับโรงเรียนที่จะดําเนินงานใหสนองความตองการหรือ
เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย  ซ่ึงตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคือ ความพึงพอใจของโรงเรียน หรือ
คณะกรรมการ หรือกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  ตัวแบบที่ 5  ตัวแบบการดําเนินงานถูกตองตามหลักการ (legitimacy model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนที่สามารถแขงขันในการดําเนินงานในทุกวิถีทางที่จะทําให
โรงเรียนอยูรอดไดโดยไมผิดหลักการ  เงื่อนไขในการใชอยูที่สภาพความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
กดดันใหโรงเรียนตองดําเนินงานใหอยูได โดยเฉพาะการแสวงหาทรัพยากรตางๆ ที่ใชในการ
ดําเนินงาน  ตัวแบบนี้จึงยอมใหโรงเรียนมีการใชกลไกการตลาดในการบริหารจัดการใหสามารถอยู
ไดโดยไมตองยุบเลิกกิจการ และจะใชก็ตอเมื่อมีการประเมินเพื่อนําผลไปใชในการตัดสินอนาคตของ
โรงเรียนวาควรปรับขยาย ดําเนินการตอ หรือยกเลิกหากดําเนินการไมไดผล  ตัวบงชี้ที่ใชในการ
ประเมิน คือ ภาพลักษณของโรงเรียน และชื่อเสียงกิตติศัพท เปนตน 
  ตัวแบบที่ 6  ตัวแบบเนนการดําเนินงานที่ยังไมบรรลุผล (ineffectiveness model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนที่สามารถดําเนินงานใหปลอดจากคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค  
เงื่อนไขของการใชอยูที่โรงเรียนไมสามารถระบุไดชัดเจนหรือครบถวนวาเปาหมายที่พึงประสงคของ
โรงเรียนคืออะไร แตบอกไดเพียงวาลักษณะอะไรบางที่ไมควรปรากฏอยูในโรงเรียน เชน การติดสิ่งเสพ
ติดของนักเรียนถือวาเปนส่ิงที่ไมพึงประสงค หากโรงเรียนสามารถดําเนินงานและแสดงผลการ
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ดําเนินงานไดวานักเรียนในโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดจริง แสดงวาโรงเรียนดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จ  
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ สภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ปญหาและจุดออนในสถานศึกษา เปนตน 
  ตัวแบบที่ 7  ตัวแบบการเรียนรูขององคการ (organizational learning model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนที่สามารถพัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรูได สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก  เงื่อนไขของการใช
อยูที่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัว  ตัวบงชี้ที่
ใชในการประเมิน คือ ความตระหนักถึงความตองการจําเปนภายนอก  การกํากับติดตามการทํางาน 
การวางแผนพัฒนา และประเมินการทํางานตางๆ  
  ตัวแบบที่ 8  ตัวแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management model) 
นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการโดยรวมใหสนองความ
ตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ และประสบผลตามเปาหมายที่กําหนด  เงื่อนไขของการใชอยูที่วาตอง
มีความสอดคลองของเปาหมายหรือความตองการจําเปนของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตัวบงชี้ที่ใชในการ
ประเมิน คือ ความเปนผูนําของผูบริหาร การบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน และผลงาน  
  จากตัวแบบความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับสภาพเงื่อนไขของสถานศึกษาวาควรใชตัวแบบใดในการประเมิน 
โรงเรียนมีอิสระในการกําหนดตัวแบบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของตนเอง ขึ้นอยูกับ
นโยบายหรือสภาพบริบทของโรงเรียน   อยางไรก็ดี เมื่อวิเคราะหตัวแบบทั้งหมดทีก่ลาวมา จะเหน็วาทกุ
ตัวแบบสามารถนําไปใชประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนได ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนในทัศนะของ Cheng 
 

ตัวแบบ 
มโนทัศนเก่ียวกับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
เง่ือนไขของการ 

ใชตัวแบบ 
ตัวบงชี้/สาระหลัก 

การประเมิน 

ตัวแบบที่ 1 
ตัวแบบเปาหมาย 

(goal model) 

การบรรลุเปาหมายที่กําหนด มีเปาหมายที่กําหนดชัดเจน 
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
สามารถวัดไดมีทรัพยากร
ในการดําเนินงานเพียงพอ 

วัตถุประสงคของโรงเรียน
ทั้งหมดที่ระบุไว 

ตัวแบบที่ 2 
ตัวแบบทรัพยากร 

ปจจัยปอน  
(resource-input model) 

การไดทรัพยากรและปจจัย
ตาง ๆ ตามที่โรงเรียน
ตองการ 

มีการระบุชัดเจนวามีความ 
สัมพันธระหวางทรัพยากร 
และปจจัยที่ใชในการ
ดําเนินงานกับผลผลิตภายใต
ขอจํากัดดานทรัพยากร 

ทรัพยากรที่โรงเรียนไดรับ    
คุณลักษณะของนักเรียนที่
คัดเลือกไวได สิง่อํานวย
ความสะดวกตางๆ 
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ตารางที่ 5  ตัวแบบความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในทัศนะของ Cheng (ตอ) 
 

ตัวแบบ 
มโนทัศนเก่ียวกับ 

ประสิทธิผลโรงเรียน 
เง่ือนไขของการ 

ใชตัวแบบ 
ตัวบงชี้/สาระหลัก 

การประเมิน 

ตัวแบบที่ 3 
ตัวแบบกระบวนการ     

(process model) 

กระบวนการภายในราบรื่น 
และสมบูรณ 

มีการระบุชัดเจนวามี
ความสัมพันธระหวาง
กระบวนการ กับผลผลิต 

ความเปนผูนํา การติดตอ 
สื่อสาร การมีสวนรวม ความ
รวมมือกันปฏิสัมพันธตางๆ 

ตัวแบบที่ 4 
ตัวแบบความพึงพอใจ 
(satisfaction model) 

ความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

ความตองการของ
ผูเกี่ยวของทุกฝายตรงกัน
และจะละเลยไมให
ความสําคัญไมได 

ความพึงพอใจของคณะ
กรรม-การศึกษาคณะกรรม 
การบริหารผูบริหาร ครู  
ผูปกครองนักเรียน 

ตัวแบบที่ 5 
ตัวแบบการดําเนินงาน 
ถูกตองตามหลักการ 
(legitimacy model) 

การดําเนินกิจกรรมตางๆทั้ง
ดานการตลาด เปนไปอยาง
ถูกตอง เพื่อใหโรงเรียนอยู
รอดได 

มีการประเมินความอยู
รอดของโรงเรียนระหวาง  
โรงเรียนตางๆ 

ประชาสัมพันธโรงเรียน 
การตลาดภาพลักษณของ
โรงเรียน ช่ือเสียง กิตติศัพท  
การแสดงความรับผิดชอบใน
การดําเนินงานตอสังคม 

ตัวแบบที่ 6 
ตัวแบบเนนการ
ดําเนินงานที่ยังไม

บรรลุผล 
(ineffectiveness model) 

การที่โรงเรียนปลอดจาก
คุณลักษณะที่ไมพึง
ประสงค 
 
 

ยังไมสามารถระบุตัวบงช้ี
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
ไดชัดเจน แตมียุทธวิธีใน
การพัฒนาโรงเรียน 

สภาพความขัดแยงที่
เปนอยู ขอบกพรอง ปญหา
ตางๆ  จุดออนของ
โรงเรียน 
 

ตัวแบบที่ 7 
ตัวแบบการเรียนรู 
ขององคการ 

      (organizational     
      learning model) 

ความสามารถในการ  
ปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมตางๆ และ
อุปสรรคขัดขวางภายใน 

โรงเรียนกําลังมีการ  
ปรับเปลี่ยน และจะละเลย
ตอสภาพแวดลอมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไมได 

การตระหนักถึงความ
ตองการจําเปนภายนอก 
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกิดขึ้น การกํากับติดตาม
การทํางานภายในการ     
วางแผนและพัฒนา  การ
ประเมินโครงการตางๆ 

ตัวแบบที่ 8 
ตัวแบบการบริหาร 
คุณภาพโดยรวม 

(total quality 
management model) 

การบริหารบุคลากร    
ภายใน และกระบวนการที่
จะสนองความตองการของ
บุคคลทุกฝายที่    เกี่ยวของ 

ความตองการจําเปนของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของตรงกัน 
แ ล ะ มี ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
เทคโนโลยีพรอมสําหรับ
การบริหารจัดการทั้งหมด 

ความเปนผูนํา การจัดการ
บุคลากร  การวางแผน      
กลยุทธ การบริหารจัดการ
กระบวนการทํางาน 
ผลงานที่มีคุณภาพ ความ
พอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ผลกระทบตอสังคม 
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ตอมา Heneveld & Craig (1996);  Saunders (2000) และ Skipper (2006) ไดนําเสนอกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบปจจัยท่ีมีผลตอความเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไวสอดคลองกัน ซ่ึงถือวาเปน
ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศที่กําลังพัฒนา (Saunders, 
2000) โดยแนวคิดดังกลาวยึดทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory)  คลายกับตัวแบบของ Hoy & Miskel  ซ่ึง
ประกอบดวย  กลุมปจจัยดานบริบท (contextual  factors)  ปจจัยคุณลักษณะของผูเรียน (children's 
characteristics) กลุมปจจัยปอนเขา (supporting inputs) เชน การสนับสนุนอยางเขมแข็งจากผูปกครองและ
ชุมชน การสนับสนุนอยางมีประสิทธิผลจากระบบการศึกษา  และวัสดุอุปกรณที่พอเพียง     จะมีอิทธิพล
ตอผลลัพธของนักเรียน (student outcomes) เชน การมีสวนรวม ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะทางสังคม  
และผลสําเร็จทางเศรษฐกิจ   ภายใตองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิผลในกระบวนการดําเนินงานของ
โรงเรียน ไดแก กลุมบรรยากาศของโรงเรียน (school climate) เชน ความคาดหวังสูงของนักเรียน  ทัศนคติ
ทางบวกของครู ระเบียบวินัย การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา รางวัลและสิ่งจูงใจ  กลุมเงื่อนไขที่สงเสริม 
(enabling conditions) เชน ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  กลุมครูผูสอนที่มีความสามารถ  ความยืดหยุนและ
ความเปนอิสระ  มีเวลาเรียนในโรงเรียนสูง และกลุมกระบวนการเรียนการสอน (teaching / learning 
process) เชน มีเวลาเรียนสูง  วิธีสอนที่หลากหลาย การใหการบานสม่ําเสมอ การประเมินผล และการให
ขอมูลปอนกลับอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ดังแสดงในภาพที่ 7 
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โรงเรียน : ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผล  
               (factors related to effectiveness) 

3. บรรยากาศของโรงเรียน  
- ความคาดหวังของนักเรียนสูง 
- ทัศนคติทางบวกของครู 
- ระเบียบวินัย 
- การบริหารหลักสูตร 
- รางวัลและสิ่งจูงใจ 

2. เงื่อนไขท่ีสงเสรมิ  
- ภาวะผูนําที่มีประสทิธิผล 
- กลุมครูผูสอนที่มีความสามารถ 
- ความยืดหยุนและความเปนอิสระ 

4. กระบวนการเรียนการสอน  
- มีเวลาเรียนสูง 
- มีวิธีสอนที่หลากหลาย 
- การใหการบานสม่ําเสมอ 
- การประเมินผลและการใหขอมูล
ปอนกลับอยางสม่ําเสมอ 

1. ปจจัยปอนเขา 
- การสนับสนุนอยางเขมแข็ง
จากผูปกครองและชุมชน 

- การสนับสนุนที่มี
ประสิทธิผลจากระบบ
การศึกษา 

่

 คุณลักษณะของนกัเรียน 

 

ปจจัยดานบรบิท 
- สังคม 
- วัฒนธรรม 
- การเมือง 
- เศรษฐกิจ 

5. ผลลัพธของนกัเรียน 
- การมีสวนรวม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- ทักษะทางสังคม 
- ผลสําเร็จทาง
เศรษฐกิจ 

 

ภาพที ่7  ตัวแบบความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของ Saunders 
 
   Scheerens (2000) ไดทําการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน และไดนําเสนอตัวแบบบูรณาการของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (an integrated 
model of school effectiveness)  โดยมองโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ 
กลาวคือ กลุมปจจัยดานบริบท (context) ไดแก  การที่หนวยงานตนสังกัดใหแรงกระตุนเพื่อ
ความสําเร็จ และการพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและผูเกี่ยวของ  จะสงผลทางออมตอ
ผลลัพธดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยสงผานกระบวนการดําเนินงานทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับหองเรียน  สวนกลุมปจจัยปอนเขา (inputs) ไดแก ประสบการณของครู คาใชจาย
ตอหัวนักเรียน และการสนับสนุนของผูปกครอง จะสงผลทั้งทางตรงตอดานผลลัพธ  (outputs) ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ  สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  และสงผลทางออม
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ผานกระบวนการดําเนินงานทั้งในระดับโรงเรียน (school level) ไดแก ระดับความเขมแข็งของ
นโยบายที่มุงผลสําเร็จ ภาวะผูนําทางการศึกษา การมีสวนรวมและการเห็นพองตองการจากครูในการ
วางแผน   คุณภาพของหลักสูตรในดานเนื้อหาและโครงสราง  บรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย  
ความสามารถในการประเมินผล และในระดับหองเรียน (classroom level) ไดแก เวลาในการเรียนรู  
ตัวแบบการสอน  โอกาสในการเรียนรู  ความคาดหวังสูงตอความกาวหนาของนักเรียน  การกํากับ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียน และการเสริมแรง เปนตน  ดังแสดงในภาพ 8 
 

 

 
 

 
 
 

บริบท 
- การที่หนวยงานตนสังกัดใหแรงกระตุนเพื่อความสําเร็จ 

- การพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและผูเกี่ยวของ 

กระบวนการ 

ระดับโรงเรียน 
- ระดับความเขมแข็งของนโยบายที่มุงผลสําเร็จ 
- ภาวะผูนําทางการศึกษา 
- การมีสวนรวมและการเห็นพองตองการจากครูในการวางแผน   
- คุณภาพของหลักสูตรในดานเนื้อหาและโครงสราง 
- บรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย   
- ความสามารถในการประเมินผล 

ผลลัพธ 
- ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 

- ปริมาณ/คุณภาพ 
- สถานะทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม  

ปจจัยปอนเขา 
- ประสบการณ
ของคร ู

- คาใชจายตอหัว
นักเรียน 

- การสนับสนุน
ของผูปกครอง ระดับหองเรียน 

- เวลาในการเรียน (รวมถึงการบาน) 
- รูปแบบการสอน 
- โอกาสในการเรียนรู 
- ความคาดหวังสูงตอความกาวหนาของนักเรียน 
 - การกํากับติดตามความกาวหนาของผูเรียน  

- การเสริมแรง 

ภาพที่ 8  ตัวแบบบูรณาการความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของ Scheerens 
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 Wisconsin Department of Public Instruction (2000) ไดเขียนหนังสือช่ือ 
“Characteristics of  Successful Schools” โดยไดอธิบายถึง 7 ลักษณะของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
วา ประกอบดวย  (1) วิสัยทัศน (vision)   ตองมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเปาหมาย หลักการ และ
ความคาดหวังทุกอยางของชุมชนการเรียนรู (2)  ภาวะผูนํา  (leadership) ตองมีกลุมบุคคลที่เสียสละ
และชวยเหลือใหชุมชนการเรียนรูบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนด  (3) มาตรฐานทางวิชาการสูง (high 
academic standard) จะตองรูและอธิบายถึงความตองการจําเปนของผูเรียน และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได  (4) มาตรฐานจากใจ (standard of the heart)  คือ การชวยเหลือท้ังหมดตองอยูภายใตชุมชน
การเรียนรูที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนทั้งดานการเงิน และความรับผิดชอบรวมกัน (5) การเปน
หุนสวนรวมกันของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน (family, school, and community partnership) (6) 
การพัฒนาวิชาชีพ (professional development) และ (7) ตัวบงชี้ความสําเร็จ (evidence of  success)  
ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน โปรแกรมการเรียน และทีมงาน  
 Johnson (2003) ไดนําเสนอตัวแบบเชิงทฤษฎีของการปรับปรุงโรงเรียนและความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน (a conceptual model of school improvement and school effectiveness) ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอผลการเรียนรูของผูเรียน โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ การสนับสนุน
ปจจัยปอนเขา ไดแก  การสนับสนุนของผูปกครองและชุมชน  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณจากระบบ
การศึกษา  ภายใตเงื่อนไขหรือสภาวการณของโรงเรียนที่เหมาะสม เชน ครูที่มีความสามารถ  ภาวะผูนําที่
มีประสิทธิผล  กระบวนการเรียนการสอน  ดังแสดงในภาพที่ 9 
 

 

เง่ือนไขที่สงเสริม 
 (Enabling Conditions) 

 การสนับสนุนของ
ผูปกครองและชุมชน 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
จากระบบการศึกษา 

 ครูที่มีความสามารถ 

ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 

กระบวนการเรียน        
การสอน 

ผลการเรียนรู   
ของผูเรียน 

การสนับสนุนปจจัยปอนเขา 
(Support Inputs) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

 

ภาพที ่9  ตัวแบบเชิงทฤษฎีของการปรับปรุงโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนของ Johnson 
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สําหรับ Hoy & Miskel (2001, 2005) ก็ไดใหทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนตาม
ระบบสังคมแบบเปด (open social-systems) ประกอบดวย ปจจัยนําเขา ไดแก สภาพแวดลอม  มนุษย
และทรัพยากรที่ สําคัญ  ภารกิจและเปาหมาย   วัสดุวิ ธีการ  และเครื่องมือ ดานกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก การเรียนการสอน โครงสรางโรงเรียน บุคลากร  วัฒนธรรมและบรรยากาศ  และ
นโยบายทางการเมือง  สวนในดานผลผลิตซึ่งเปนเปาหมายขององคการ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความพึงพอใจในงาน  การขาดงาน การออกกลางคันของนักเรียน และคุณภาพโดยรวม ซ่ึง
ทั้งหมดอยูภายใตสภาพแวดลอมภายนอก  และยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองคการที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนไววา ตองพิจารณาจากหลายสวนโดยไดจําแนกแนวคิดเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลขององคการออกเปน 3 ทัศนะ ดังนี้ 
             1)   แนวคิดท่ีเนนการบรรลุเปาหมาย (goal model)แนวคิดเกี่ยวกับความประสิทธิผลของ
องคการแบบดั้งเดิมนั้นมักจะถูกนิยามในลักษณะของระดับของการบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ เนื่องจาก
เปาหมายและความสําเร็จตามเปาหมายเปนสิ่งจําเปนในการกําหนดประสิทธิผลขององคการ โรงเรียนจะมี
ประสิทธิผลก็ตอเมื่อผลลัพธของกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนสามารถสนองและบรรลุตามเปาหมาย  
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการตามตัวแบบที่เนนการบรรลุเปาหมาย (goal model of 
organizational effectiveness) แบงเปน 2 ประเภท   คือ ประเภทแรก  เปาหมายระดับองคการ (official goals) 
เปนเปาหมายที่มีตัวแบบแนนอนชัดเจนที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงสวนมากจะ
สอดคลองกับพันธกิจ และภารกิจของโรงเรียน สวนประเภทท่ีสอง เปาหมายระดับปฏิบัติการ (operative 
goals) เปนเปาหมายที่กําหนดภารกิจ  และกิจกรรมตาง ๆ   ทั้งนี้เพื่อใหผลที่ไดสะทอนไปถึงความ
คาดหวังขององคการในอนาคต  และการตั้งเปาหมายขององคการนั้นยังมีขอตกลงเบื้องตนในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนองคการที่มีประสิทธิผล 4 ประการ  คือ ประการแรก การตั้งเปาหมายตองเปน

เปาหมายที่ไดมาจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจขององคการ ประการที่สอง เปาหมายที่ตั้งไวจะตอง

ครอบคลุมภารกิจในการบริหารองคการทั้งหมด  ประการท่ีสาม   เปาหมายจะตองชัดเจน และมีความ

เขาใจตรงกันกับผูที่มีสวนรวมและที่เกี่ยวของ และประการสุดทาย เปาหมายจะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ  (Campbell, 1977;  Scott, 1992) แตแนวคิดที่เนนการบรรลุเปาหมายนี้มีขอวิจารณกันมาก
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เชน (1) เปาหมายองคการสวนใหญมักจะเปนเปาหมายของผูบริหารมากวาจะเปนของ
ครู ของนักเรียน ของผูปกครอง หรือของบุคคลอื่นๆ (2) เปาหมายที่มีลักษณะขัดแยงกันมักจะถูกมองขาม 
เชน เปาหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความเปนวินัย และเปาหมายเกี่ยวกับคานิยมความไววางใจกัน 
เปนตน (3) เปาหมายขององคการมักคํานึงถึงการมีผลยอนหลัง มีไวเพื่อแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้น มิไดมีไวเพื่อบอกทิศทางขององคการ (4) เปาหมายขององคการที่มีลักษณะ
เปนพลวัต (dynamic) แตเปาหมายที่กําหนดมักมีลักษณะคงที่ (static) ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ



 63 

หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และ(5) เปาหมายโดยรวมของขององคการ (official goals) จะถูกนําไป
กําหนดเปนเปาหมายระดับปฏิบัติ (operative goals) หรือไมขึ้นอยูกับความตั้งใจในการนําไปปฏิบัติของ
โรงเรียน ดังนั้นเปาหมายรวมขององคการ (official goals) ที่กําหนดโดยผูบริหารระดับสูงบางเปาหมาย
อาจจะไมไดรับการนําไปปฏิบัติ    
                  2)  แนวคิดที่เนนทรัพยากรเชิงระบบ(system–resource model)  จากขอวิจารณของตัวแบบที่
เนนการบรรลุเปาหมายทําใหมองเห็นวาตัวแบบประสิทธิผลขององคการที่เนนเปาหมายยังไมเพียงพอ      
ตัวแบบที่เนนทรัพยากรเชิงระบบจึงถูกเสนอเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดประสิทธิผลของ
องคการ    โดยใหนิยามประสิทธิผลวาเปนศักยภาพขององคการในการรักษาความไดเปรียบในการถือ
ครองทรัพยากรที่มีคาในภาวะที่ขาดแคลน และใหความสนใจตอศักยภาพขององคการในการใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากร นอกจากนี้ยังถือวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นจะเนนความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ความ
ยั่งยืน   และความสามารถในการแสวงหาความไดเปรียบดานทรัพยากรใหมากที่สุด ดังนั้น เกณฑสําหรับ
การวัดประสิทธิผล คือ ศักยภาพขององคการในการถือครองทรัพยากร    โดยตัวแบบนี้มีขอตกลงเบื้องตน
และหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ  (Yuchtman & Scashoc, 1967;  Goodman & Pennings, 1977)               
(1) องคการเปนระบบเปดจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอก (2) การพัฒนาปรับปรุงองคการทุก
ระบบมีความสอดคลองกัน (3) องคการจะมีการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และ(4) 
ความตองการในการใชทรัพยากรขององคการทุกขนาดตางมีความตองการในการใชทรัพยากรที่แตกตาง
กัน  ในขณะเดียวกันก็มีขอวิจารณเชนกันวา     การเนนที่การจัดหาทรัพยากรมากเกินไปอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหาตอผลลัพธ  ที่คาดหวังหรือการใหความสําคัญกับปจจัยปอนเขา (inputs) มากไปจะทําให
ความสําคัญของปจจัยปอนออก (outputs) ลดนอยลง เปนตน ขณะเดียวกัน ตางก็มีความเห็นพองกันวา แท
ที่จริงแลวทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้น ก็คือทัศนะเกี่ยวกับการนําเปาหมายองคการไปสูระดับปฏิบัติการ 
(operative goals) ในทัศนะแรกนั่นเอง เปนทัศนะที่ตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชในการดําเนินงาน
เชนกัน     ดังนั้นทั้งสองทัศนะจึงสงเสริมและขยายความซึ่งกันและกัน ไมขัดแยงกันและนําบูรณาการเขา
เปนทัศนะที่สามได (Cameron, 1978; Scott, 1977;  Steers, 1977;  อางถึงใน Hoy & Miskel, 2005) 

3)   แนวคิดการบูรณาการระบบที่เนนเปาหมายและทรัพยากรเชิงระบบ  (integrate goal and 
system-resource model of effectiveness)  Goodman & Pennings (1977); Steers (1977) และCampbell 
(1977) เปนนักทฤษฎีที่พยายามจะรวมเอาวิธีการทั้งสองเขาดวยกัน แมวาความคิดของพวกเขาจะแตกตาง
กันบางเล็กนอย แตที่ตรงกันก็คือการใชเปาหมายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เปาหมายจะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม โดยเฉพาะ การปฏิบัติหนาที่ในองคการ เปาหมายจะเปนตัวกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ แต
แนวคิดที่เนนระบบทรัพยากรนั้นเห็นวาเปาหมายจะเปนสิ่งที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไมคงที่ และจะ
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เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น ยิ่งกวานั้น การบรรลุเปาหมายระยะสั้นบางเปาหมายอาจแสดงถึงพื้นฐาน
ใหมเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายอื่นที่ตามมา 
   ดังนั้น การบูรณาการตัวแบบดังกลาวตองพิจารณาถึงลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ  คือ1) เวลา 
(time) การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลในวันนี้จะไมมีประสิทธิผลในวันขางหนาเมื่อขอเสนอหรือ
กฎเกณฑตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เปาหมายของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือ จะตองมีประสิทธิผล
ตลอดเวลา (become effective) มากกวาที่จะมีประสิทธิผล  (be effective) เพียงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดวยเหตุนี้
เมื่อพูดถึงประสิทธิผลของโรงเรียนมิติดานเวลาจึงเปนองคประกอบที่จําเปน 2) ความเปนพหูพจนของ
องคประกอบ (multiple constituencies)  ขอกําหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการที่หลากหลายเปนสิ่งที่
เปนไปไดและจําเปน เพราะผู เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตองการชนิดของการวัด
ประสิทธิผลที่แตกตางกัน ไมใชตัวช้ีวัดประสิทธิผลแบบเดี่ยว ๆ หรืองาย หรือเปนการทั่วไปจะเปนสิ่งที่
พอเพียง อีกทั้งอํานาจและการเมืองยังมีผลตอการกําหนดและการวัดประสิทธิผลอีกดวย และ3) ความเปน
พหุของเกณฑ หรือเกณฑที่หลากหลาย (multiple criteria) ไดแก การพัฒนาดัชนีพหุมิติ (multidimensional 
index) ผลลัพธการดําเนินงาน (performance outcomes)  เกณฑดานโครงสรางและกระบวนการ (structure 
and process criteria)  และเกณฑดานปจจัยนําเขา (input criteria)  
 จากทัศนะดังกลาว Hoy & Miskel (2001, 2005)  ไดพัฒนาเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผล
ขององคการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยใหคํานึงถึงหลักการสําคัญสามประการคือ 1) หลักการเรื่องเวลา ซ่ึงเห็นวา
ควรใหมีการประเมินความมีประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) หลักการเรื่องความหลากหลายของ
องคประกอบในการประเมินโดยใหประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียและ 3) หลักการเรื่องความหลากหลาย
ของเกณฑการประเมิน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความเปนระบบ กลาวคือ จะตองประเมินจากเกณฑที่แสดงถึง
ประสิทธิผลขององคการนั้นประกอบดวย 3 ดานที่มีความสัมพันธกัน ไดแก (1)  ดานปจจัยนําเขา (inputs)  
ไดแก   ทรัพยากรดานการเงิน (fiscal resources)   ส่ิงอํานวยความสะดวกดานกายภาพ (physical facilities)   
ความพรอมของนักเรียน (student readiness)  ศักยภาพของครู (teacher capabilities) ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยี (technology resources)  การสนับสนุนของผูปกครอง (parental support)   นโยบายและมาตรฐาน 
(policies and standards) (2) ดานกระบวนการ (throughputs /transformation) ไดแก วิสัยทัศนรวมและ
ปรองดอง (harmony and vision) บรรยากาศ (climate health) ระดับการจูงใจ (motivation levels)  โรงเรียน
และหองเรียน (school and classroom) การจัดองคการ (organization)  คุณภาพหลักสูตร (curriculum quality) 
คุณภาพการเรียนการสอน (instructional quality) เวลาเรียน (learning time)  คุณภาพของภาวะผูนํา 
(leadership quality)  และ(3) ดานผลลัพธ (outcomes) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  (achievement student 
learning)  ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ระดับการขาดงานของครูและบุคลากร (absentee level) 
อัตราการออกกลางคัน (dropout rate)  และ คุณภาพของการปฏิบัติงาน (performance quality) ดังภาพที่ 10 
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ปจจัยนําเขา 
(inputs) 

กระบวนการ 

(throughputs transformation) 
ผลลัพธ 

(outcomes) 

เกณฑประสิทธิผล 
 

* ทรัพยากรดานการเงิน 
* สิ่งอํานวยความสะดวก 
   ดานกายภาพ 
* ความพรอมของนักเรียน 
* ศักยภาพของครู 
* ทรัพยากรดานเทคโนโลยี 
* การสนับสนุนของผูปกครอง
* นโยบายและมาตรฐาน 
 
            มุมมองเพิ่มเติม 

เวลา 
องคประกอบ 

เกณฑประสิทธิผล 
 

* ความกลมกลืนและวิสัยทัศน
* คุณภาพของบรรยากาศ 
* ระดับการจูงใจ 
* โรงเรียน และหองเรียน 
* การจัดองคการ 
* คุณภาพของหลักสูตร 
* คุณภาพการเรียนการสอน 
* เวลาเรียน 
* คุณภาพของภาวะผูนํา 
           มุมมองเพิ่มเติม 

เวลา 
องคประกอบ 

เกณฑประสิทธิผล 

 
 
 
 
           มุมมองเพิ่มเติม 

เวลา 
องคประกอบ 

* อัตราการออกกลางคัน 
* คุณภาพของการปฏิบัติงาน 

 
* ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
* ความพึงพอใจในงาน 
*ระดับของการขาดงาน 

 

ภาพที่ 10  ตัวแบบบูรณาการความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของ Hoy & Miskel 
 
 Skipper (2006) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนไวสอดคลองกับ Heneveld & Craig (1996); Saunders (2000) ซ่ึงถือวาเปนตัวแบบที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยแนวคิด
ดังกลาวยึดทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory)  คลายกับตัวแบบของ Hoy & Miskel  ซ่ึงประกอบดวย  
กลุมปจจัยของบริบทในระบบโรงเรียน  (contextual  factors)  ปจจัยคุณลักษณะของผูเรียน 
(children's characteristics) กลุมปจจัยปอนเขา (supporting inputs) เชน การสนับสนุนอยางดีจาก
ผูปกครองและชุมชน ระบบการศึกษา และวัสดุอุปกรณอยางพอเพียงจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของ
นักเรียน (student outcomes) ประกอบดวย  การมีสวนรวม ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ทักษะทางสังคม  
และเศรษฐกิจสังคม ภายใตองคประกอบและกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก กลุม
บรรยากาศของโรงเรียน (school climate) กลุมสภาพการณ/เงื่อนไข (enabling conditions) และกลุม
กระบวนการเรียนการสอน (teaching / learning process) 
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นอกจากนี้ อํารุง  จันทวานิช (2547) ใหทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ (quality schools)  ไว
ในหนังสือ “แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสูโรงเรียนคุณภาพ (Guidelines on the Best 
Practice for Quality Schools)”  โดยมุงเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงทัดเทียมกันตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ขอคิดและแนวทางที่นําเสนอนั้นจะเปนนิยามตัวแบบการวิเคราะหเชิงระบบที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลการศึกษาวิจัยที่คนพบนําไปสูการกําหนดองคประกอบและตัวช้ีวัดความ
เปนโรงเรียนคุณภาพ รวมทั้งการดําเนินงานสูโรงเรียนคุณภาพที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความเปน
โรงเรียนที่ดี (good schools) ครอบคลุมองคประกอบทั้งระบบ คือ ดานบริบท (context) ไดแก 
สภาพแวดลอม  ดานปจจัย (input) ไดแก ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัตถุ  เทคโนโลยี และงบประมาณ  
ดานกระบวนการ  (process) ไดแก กระบวนการเรียนรู  การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และดานผลผลิต (output) ไดแก ผูเรียน และโรงเรียน  ภายใตความตองการ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ โดยมุงหวังใหบังเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแก
เด็กไทยทุกคนมีความเทาเทียมกันในคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียน และลดความเหลื่อมลํ้าใน
คุณภาพของผลผลิต   ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยกลาวสามารถกําหนดองคประกอบความเปนโรงเรียน
คุณภาพตามกรอบแนวคิดในมิติองคประกอบเชิงระบบ (system approach) จํานวน 8  ปจจัย  14 
องคประกอบ ดังนี้ 
 1)  ปจจัยดานบริบท ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2)  ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล   ไดแก  ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และ
จํานวนเพียงพอ 

3)  ปจจัยดานทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยีและงบประมาณ  ไดแก (1) ลักษณะทางกายภาพของ
โรงเรียนไดมาตรฐาน  (2) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  (3) ส่ือ / อุปกรณเทคโนโลยี
ทันสมัย  (4) แหลงการเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย  และ(5) งบประมาณมุงเนนผลงาน 
 4)  ปจจัยดานกระบวนการเรียนรู  ไดแก (1) การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุด  และ (2) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5)  ปจจัยดานการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการดีใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการมี
สวนรวม 

6)  ปจจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 
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7)  ปจจัยดานผูเรียน  ไดแก ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คน
เกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได 

8)  ปจจัยดานโรงเรียน ไดแก (1) โรงเรียนเปนที่ช่ืนชมของชุมชน และ (2) โรงเรียนเปน
แบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 
 จากองคประกอบหลักของความเปนโรงเรียนคุณภาพซึ่งเปนสภาพความสําเร็จที่พึง
ประสงคของโรงเรียน จํานวน  14 องคประกอบ แตละองคประกอบมีความสัมพันธเกี่ยวของกันตาม
แนวคิดเชิงระบบ (CIPP Model)  ดังแสดงในภาพที่ 11 
 

 

 

-  ผูเรียนมีคุณภาพ มาตรฐาน      
   มีพัฒนาการทุกดานเปนคนดี    
   คนเกง มีความสขุ เรียนตอ 
   และประกอบอาชีพได 
 

 

 

- โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของ 
   ชุมชน 
- โรงเรียนเปนแบบอยางและ   
   ใหความชวยเหลอืแกชุมชน 
    และโรงเรียนอื่น 

 
 

โรงเรียนคุณภาพ (quality schools) 

ปจจัย (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต/ผลลัพธ (output) 

 

 

- ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษามืออาชีพและจํานวนเพียงพอ 
 

 
 

 

- ลักษณะทางกายภาพของ 
  โรงเรียนไดมาตรฐาน 
- หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน 
  และทองถิ่น 
- สื่อ/อุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 
- แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 
- งบประมาณมุงเนนผลงาน 

 

ภาพที่ 11  ตัวแบบโรงเรียนคณุภาพของ อํารงุ  จนัทวานิช 

ทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี 
และงบประมาณ 

 

- การจัดกระบวนการเรียนรูเนน 
  ผูเรียนสําคัญที่สุด 
- การจัดบรรยากาศการเรียนรู
เอื้อตอการพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
 

 

- บริหารจัดการดี ใชโรงเรียน 
เปนฐาน เนนการมสีวนรวม 

 

 

 

- การประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารโรงเรียน 

กระบวนการเรียนรู ผูเรียน 

การบริหารจัดการ 
โรงเรียน 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

บริบท (context) 

สภาพแวดลอม 
- สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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2.2  ตัวแบบจากผลการวิจัยท่ีผานการตรวจสอบยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษแลว   
สําหรับในกรณีกลุมที่สองนี้   Alig-Mielcarek (2003) ไดทําวิจัยเร่ือง ตัวแบบของโรงเรียน

ที่ประสบผลสําเร็จ : ภาวะผูนําทางวิชาการ การจัดการเรียนรูที่เนนวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
(A Model of School Success : Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement) 
พบวา ปจจัยดานสถานะทางเศรษฐกิจสังคม (socioeconomic status) มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน (school achievement)โดยสงผลทั้งทางตรงและทางออมผานการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ใหความสําคัญดานวิชาการ (academic press) สวนปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ (instructional 
leadership) จะผลทางออมผานการจัดการเรียนรูที่เนนใหความสําคัญดานวิชาการ ดังแสดงในภาพที่ 12 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของโรงเรียน 

การจัดการเรียนรู
ที่เนนวิชาการ 

สถานะทาง
เศรษฐกิจ/สังคม 

ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 

 

ภาพที่ 12   ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนของ Alig-Mielcarek 
 
 Marcoulides , Heck & Papanastasiou (2005) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูของนักเรียนในดาน
วัฒนธรรมโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในไซปรัส ผลการวิจัยพบวา 
โครงสรางหลักสูตร (sociocurricular structure) และคานิยม ความเชื่อ (values / beliefs) มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน (student achievement)โดยสงผลทางออมผานกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน  (classroom processes)  บรรยากาศโรงเรียน และทัศนคติของนักเรียน (student attitudes)   
นอกจากนี้บรรยากาศโรงเรียน (school  climate) มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนโดยสงผานทัศนคติของนักเรียน ทํานองเดียวกันกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ก็เปน
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิทั้งทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเชนกันโดยสงผานบรรยากาศ
โรงเรียนและทัศนคติของนักเรียน ดังแสดงในภาพที่ 13 
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โครงสรางของ
หลักสูตร 

กระบวนการ
เรียนการสอน 

ทัศนคติ/  
ความเชื่อ 

บรรยากาศของ
โรงเรียน 

ทัศนคติของ
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 

 
ภาพที ่13  ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนของ  Marcoulides, Heck & Papanastasiou 

 
ภารดี  อนันตนาวี (2545)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และสรางแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษาจากครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ตัวแปรที่สงผลทางบวก
สูงสุดตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาคือ สถานการณโรงเรียน  รองลงมา คือ คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหาร  และบรรยากาศโรงเรียน และรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ไดรอยละ 79 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  สถานการณ
โรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนสงผลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในขณะที่
สถานการณโรงเรียนสงผลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสงผลทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหาร  ปจจัย
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหาร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรมการบริหารสงผลทางตรงตอ
บรรยากาศของโรงเรียน และสถานการณโรงเรียนมีความสัมพันธกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังในภาพที่ 14 
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ประสิทธิผล
ของโรงเรียน 

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหาร 

สถานการณ
โรงเรียน 

พฤติกรรม 

การบริหาร 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของผูบริหาร 

บรรยากาศของ
โรงเรียน 

 
ภาพที่ 14  ตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนของ ภารดี  อนันตนาว ี

 
 2.3  ผลการวิจัยท่ีระบุถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะของ
นักเรียน ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู    
 ในกลุมนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้ของปจจัยที่สัมพันธ / เปน
สาเหตุของประสิทธิผลของโรงเรียน เชน 
  March (1965 cited in Owens, 2001) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับองคการที่มีประสิทธิผลไววา 
ในองคการใดองคการหนึ่งนั้นจะประกอบไปดวยปจจัยภายในสี่ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานภาระงาน (2) 
ปจจัยดานโครงสราง (3) ดานเทคโนโลยี  และ(4) ปจจัยดานคน ซ่ึงทั้งสี่ปจจัยนี้จะไมหยุดนิ่งจะผัน
แปรไปตามกาลเวลา คือ จากเวลาหนึ่งไปสูอีกเวลาหนึ่ง จากองคการหนึ่งไปสูอีกองคการหนึ่ง ทั้งสี่
ปจจัยนี้มีความสัมพันธกันสูงมากและทั้งส่ีปจจัยจะเปนตัวแปรรวมที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองคการ  
  Kast & James (1973 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2547) ที่ใหทัศนะวา ในองคการ
หนึ่งๆ  มีความหลากหลาย  แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพแวดลอมขององคการนั้น ๆ แตสําหรับ
สวนประกอบวงจรชีวิตในโรงเรียนที่เหมาะสมนั้นประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ ส่ีปจจัย คือ (1) ปจจัย
ดานโครงสราง   ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่  กฎระเบียบตางๆ  ความรับผิดชอบ  รวมทั้งการ
ใชอํานาจหนาที่ในโรงเรียน (2) ปจจัยดานมนุษยและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเปนตัวริเริ่มเกี่ยวกับความ
คาดหวังในการทํางานอยางไมเปนทางการรวมทั้งเปนตัวกําหนดปทัสถานของวัฒนธรรมการทํางาน
ภายในโรงเรียน  ผูที่เกี่ยวของกับปจจัยดานนี้ไดแก ครู นักเรียน และ ผูบริหาร (3) ปจจัยดานยุทธวิธี 
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ซ่ึงจะมีสารสนเทศเปนตัวนําไปสูโอกาสและการแกปญหาตางๆ ในโรงเรียนทั้งในปจจุบันและ
อนาคต  (4) ปจจัยดานเทคโนโลยี มุงเนนไปที่กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงทั้งสี่ปจจัยดังกลาว
จะตองทํางานไปดวยกันจึงจะสามารถทําใหระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จ  
   Steers (1977) ไดใหทัศนะที่สอดคลองกันวา องคการจะตองประกอบดวยปจจัยหลัก 
สองปจจัยคือ 1) ปจจัยดานโครงสราง (structure) และ 2)  ปจจัยดานเทคโนโลยี (technology) ทั้งสอง
ปจจัยนี้เปนองคประกอบหลักที่จะทําใหองคการดําเนินไปไดอยางถูกทิศทางและบรรลุตามเปาหมาย
ขององคการ ปจจัยดานโครงสราง หมายถึงความสัมพันธของคนในองคการที่ไดกําหนดไวตามสาย
งานการบังคับบัญชาและบทบาทหนาที่ ตลอดจนถึงขนาดขององคการและขนาดของงาน โครงสราง
จะมีองคประกอบที่สําคัญในเรื่องตางๆ เชน การกระจายอํานาจ (decentralization) ความชํานาญ
เฉพาะทาง (specialization) ความเปนทางการ (formalization) ชวงการบังคับบัญชา (span of control) 
ขนาดขององคการ (organization size) และขนาดของหนวยงาน (work- unit size) สวนปจจัยดาน
เทคโนโลยีนั้นหมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการที่องคการนํามาใชในการดําเนินงาน ทั้ง
สองปจจัยนี้สามารถสงผลตอความสําเร็จขององคการหรือประสิทธิผลขององคการได 
  Edmonds (1982 cited in English, 1992) กําหนดตัวบงชี้ปจจัยของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลวาประกอบดวย (1) ความมีภาวะผูนําอยางเขมแข็งของผูบริหาร (2) ความเชื่อของครูตอ
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน (3) สภาพแวดลอมดานระเบียบวินัย (4) โปรแกรมการเรียนที่
เนนวิชาการ และ (5) การใหขอมูลปอนกลับของผูเรียนและครู  

 Purkey & Smith (1983 cited in Hoy & Miskel, 2005) ไดสรุปปจจัยโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล  13 ปจจัย คือ (1) ผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน (2) หลักสูตรมีจุดหมาย
ที่ดี ชัดเจน (3) เปาหมายโรงเรียนชัดเจนและคาดหวังสูง (4) มีการทํางานตรงตามเวลา (5) ให
ความสําคัญการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ (6) มีบรรยากาศดี เปนระเบียบเรียบรอย (7) มีความสํานึก
ในความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน (8) มีการสงเสริมสวัสดิการและความมั่นคงของบุคลากร (9) มี
การพัฒนาบุคลากร (10) มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม (11) มีการบริหารที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน (12) มีผูปกครองเขามามีสวนรวม และ(13) การไดรับสนับสนุน   

 French &  Bell (1984) แสดงทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการวา  ภายในองคการ
จะประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ หลายปจจัย ซ่ึงแตละปจจัยจะมีความสัมพันธและสงผลตอกันและกัน
โดยเขาแบงปจจัยตางๆ ออกเปน 6 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานเปาหมาย (goals) กลาวคือ ในแตละ
องคการถูกสรางขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายขอตนเองซึ่งแตกตางกันออกไปตามลักษณะขององคการ 
เชน โรงเรียนเปาหมายก็เพื่อใหการศึกษาแกนักเรียน  วัดเปาหมายเพื่อส่ังสอน  อบรบเรื่องศีลธรรม
จรรยา  โรงพยาบาลก็มีเปาหมายเพื่อสุขภาพของชุมชน พรรคการเมืองก็มีเปาหมายเพื่ออํานาจทาง
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การเมือง  เปนตน (2) ปจจัยดานเทคโนโลยี (technology) ปจจัยดานนี้ประกอบไปดวยเครื่องมือ 
เครื่องใช และวิธีการตาง ๆ ในการทํางาน รวมถึงความรูหรือวิทยาการสมัยใหมซ่ึงองคการนํามาใช
เพื่อความสําเร็จขององคการ (3) ปจจัยดานภาระงาน  (tasks) ซ่ึงประกอบดวยงานหรือกิจกรรม
ทั้งหมดที่องคการตองดําเนินการ ซ่ึงปจจัยดานนี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับปจจัยดาน
เทคโนโลยี เนื่องจากตองมีการใชเครื่องมือ  อุปกรณตางๆ รวมถึงเทคนิควิธีการใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงานงาน (4) ปจจัยดานโครงสราง (structures) ปจจัยดานนี้หมายถึงแผนผังการปฏิบัติงานของ
องคการซึ่งหมายถึงกฎ ระเบียบตางๆ ระบบ อํานาจหนาที่วาใครขึ้นตรงกับใคร  การสื่อสาร การ
วางแผน การประสานงาน การควบคุมและการตัดสินใจ  ซ่ึงปจจัยดานโครงสรางนี้มีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับปจจัยดานเทคโนโลยีและดานภาระงาน (5) ปจจัยดานคน (people) จะประกอบดวย
องคประกอบดานทักษะ และความสามารถของสมาชิกในองคการ ดานลักษณะปรัชญาและภาวะ
ความเปนผูนําของสมาชิกในองคการ ดานองคประกอบอยางเปนทางการขององคการ เชน การ
บริหาร งานบุคคล การใหรางวัล การประเมินผล การสื่อสาร และองคประกอบอยางไมเปนทางการ
ขององคการ เชนการมีปฏิสัมพันธที่ไมปรากฏในโครงสรางองคการ พฤติกรรมการตอตานและการ
รวมกลุม ทัศนคติ ปทัสถาน  ความรูสึก  คานิยม และสถานภาพของสมาชิกในองคการ เปนตน และ
(6) ปจจัยดานการประสานกับสิ่งแวดลอมภายนอก (external environment) โดยเกี่ยวของกับการ
รวบรวมขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลกับสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ เชน การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร ส่ิงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอองคการทําให
องคการตองเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนตน   

 Murphy et. al. (1985) ไดจําแนกปจจัยที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ออกเปน 2 กลุมใหญๆ  คือ กลุมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี  ไดแก (1) การจัดหลักสูตรการสอน เชน มีหลักสูตร
คู (สวนกลางและสวนทองถ่ิน) การมีโอกาสในการเรียนรูและมีการสอนทางตรง  (2) การสนับสนุน
หลักสูตรและการสอน เชน มีภารกิจวิชาการที่ชัดเจน มีภาวะผูนําทางการสอน มีการติดตามผลอยาง
สม่ําเสมอ และมีการพัฒนาครู กลุมท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย (1) การมีความคาดหวัง
รวม  (2) โอกาสมีสวนรวม (3) การจูงใจ (4) การจัดระบบความปลอดภัย และความเปนระเบียบ และ 
5) การสนับสนุนระหวางบานกับโรงเรียน  
   Pollack et. al. (1987) ไดจดักลุมปจจัยที่มีผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนออกเปน 2 
กลุม คือกลุมปจจัยจากสวนกลางและกลุมปจจัยจากทองถ่ินโดยอางอิงผลการศึกษาวจิยัของ Hallinger 
& Murphy (1982); LaRocque & Coleman (1987); Rozenholtz (1989); Chrispeels & Pollack (1989) 
เปนตน (อางถึงใน Chrispeels, 1992)  ดังภาพที่ 15 
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ปจจัยระดับสวนกลาง 
 

• ภาวะความเปนผูนํา 
• แนวทางของหลักสูตร 

• วัตถุประสงคการเรียนรู 
• การทดสอบจากรัฐ/สวนกลาง 
• การฝกอบรมภาวะผูนํา 
• กองทุนพัฒนาโรงเรียน 

• ขอมูลการทดสอบยอย 

ปจจัยระดับทองถิ่น 
 

• แนวนโยบายอยางกวางๆ 

• ภาวะความเปนผูนํา 
• การวิเคราะหใชผลการทดสอบ 

• การจัดระบบหลักสูตร 

• ความพยายามพัฒนารวมกัน 

• ครูและนักเรียนคาดหวังสูง 
• การพัฒนาครู 
• การฝกอบรมภาวะผูนํา 

 

          บริบททางสังคม                    บริบททางสังคม  โรงเรียน 

ภาพที่ 15  กลุมปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากการศึกษาของ Pollack  
 

 Mortimore (1988) ไดสรุปปจจัยความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่สําคัญไว คือ ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร  เนนการมีสวนรวม ความสามัคคีของคณะครู  เนนการเรียนการสอนและการเรียนรู 
การสอนทาทาย  มีบรรยากาศทางบวก สภาพแวดลอมที่สงเสริมการทํางาน  ความสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน การบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนและการประเมิน  

 สถาบัน HMI (1988) ไดศึกษาวิจัยพบวา มีเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนดังนี้  คือ ความมีภาวะผูนําที่ดีทั้งผูบริหารและคณะครู  โรงเรียนมีจุดหมายชัดเจน เชื่อมโยง
ถึงวัตถุประสงคในชั้นเรียนการปฏิบัติ และการติดตามผล เนนมาตรฐานดานวิชาการสูงกระตุน
นักเรียนแสดงศักยภาพได เต็มที่  บรรยากาศหองเรียนมี ชีวิตชีวาแต เปนระเบียบเรียบรอย   
ความสัมพันธกับนักเรียนดี กระตุนการแสดงออก เขาใจจุดมุงหมายของบทเรียนและมีการจูงใจ  มี
การวางแผนและการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการของนักเรยีน 
คํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียนดานสังคมและอารมณดวย มีลักษณะครูที่มีคุณภาพ มีประสบการณ
และความชํานาญ   มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานที่เหมาะสม มีการบริหารและใชทรัพยากร
ที่มีประสิทธิผล  มีความสัมพันธกับชุมชน ผูปกครองและผูนํา  และมีศักยภาพในการบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  
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 Smith & Tomlinson (1989 อางถึงใน Woods & Orlik, 1994) ไดศึกษาปจจัยที่ทําให
โรงเรียนมีประสิทธิผล พบวามี 4 องคประกอบ คือ (1) ปจจัยดานภาวะผูนําและการบริหารจัดการ (2) 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู เชนในเรื่องของหลักสูตร วิธีการสอน การจัดองคการ  การใช
ทรัพยากร  และนโยบายของโรงเรียน (3) มีบรรยากาศของการยอมรับซ่ึงกันและกัน และ(4)  มีขอมูล
ปอนกลับในการสอนในทางบวกกับนักเรียน  

 Creemers & Scheerens (1989) วิเคราะหตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนไดขอสรุปวา 
ปจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนที่มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไดแก (1) ความเปนผูนําทางการศึกษาที่เขมแข็ง (2) ความ
คาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง (3) การเรียนการสอนที่เนนทักษะพื้นฐาน (4) 
บรรยากาศที่เปนระเบียบและปลอดภัย และ(5) มีการประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ  

 Highett (1989) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและพบวา องคประกอบ
ที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนในทัศนะของผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัด
นั้นประกอบดวยปจจัยหลักสองประการ คือ ปจจัยภายในโรงเรียนและปจจัยภายนอกโรงเรียน ไดแก 
(1) ผูบริหารโรงเรียน (2) ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียน (3) การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (4) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและงบประมาณ (5) 
การเนนที่เปาหมายของโรงเรียน (6) การสนับสนุนของผูปกครอง และ (7) การใหความสําคัญกับ
โปรแกรมทางวิชาการ  

 Duttweiler (1990 cited in Sergiovanni 2001) ศึกษาผลงานวิจัยของนักวิชาการหลาย
ทานเชนPurkey & Smith (1982); Roueche & Baker (1986); Stedman (1987); Wayson (1988) 
Wimpelberg,  Teddlie & Stringfield (1989)  แลวใหคําอธิบายเกี่ยวกับปจจัยโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ดังนี้ คือ (1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (2) มีแผนงานวิชาการที่ดี  (3) จัดกรเรียนการสอนสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง (4) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก (5 ) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอ
กันแบบเปนกลุม (6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง (7) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค  (8) 
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมและ (9) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  

 Caldwell & Spinks (1990) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ดานปจจัยและกระบวนการ ไวดังนี้ 
       1)  ดานหลักสูตร  ประกอบดวย (1) โรงเรียนมีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน  
(2) โรงเรียนมีแผนงานที่รับการวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบสามารถสนองความตองการของ
ผูเรียนได (3) โรงเรียนมีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะที่ตองการ และ(4) ผูปกครองมีสวนรวมใน
กิจกรรมของนักเรียน 
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     2)  ดานการตัดสินใจ ประกอบดวย (1) บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย
ของโรงเรียนในระดับสูง  (2)  คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง และ(3) 
ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
   3)  ดานทรัพยากร  ประกอบดวย  (1) โรงเรียนมีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวย
ใหครูทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล  และ(2) โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 
    4) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย (1) การแบงสรรหนาที่และ
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (2) การจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความ
ตองการทางการศึกษา  (3) การตอบสองและสนับสนุนความตองการของครู (4) ความใสใจตอการ
พัฒนาในวิชาชีพครู (5) การกระตุนคณะครูใหมีการพัฒนาวิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ(6) มีความ
ตระหนักถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโรงเรียนในระดับสูง (7) การสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน
ทางการศึกษา  ชุมชน  ครู   และนักเรียน (8) มีตัวแบบการบริหารที่ยืดหยุน (9) มีความพยายามที่จะ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (10) จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูในระดับสูง  และ(11) มีการตรวจสอบ
แผนงานอยางตอเนื่อง และวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 
     5)  ดานบรรยากาศ  ประกอบดวย (1) โรงเรียนกําหนดคานิยมที่สําคัญ (2) 
ผูบริหาร   ครู   นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของโรงเรียน (3)  
โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่ร่ืนรมย ตื่นเตน และทายทายตอครูและนักเรียน (4) มีบรรยากาศการ
ยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ของครูกับนักเรียน  (5) มีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสาร
แบบเปดในโรงเรียน (6) มีความคาดหวังในโรงเรียนวานักเรียนทุกคนจะทําดี (7) มีพันธะที่เขมแข็งที่
จะใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นในโรงเรียน (8) ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความคาดหวังในความสําเร็จ
ระดับสูง (9) นักเรียนมีขวัญกําลังใจในระดับสูง  (10) นักเรียนมีความยอมรับนับถือผูอ่ืนและความ
เปนเจาของขอองผูอ่ืน (11) จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอโรงเรียน (12) มีความเปนระเบียบวินัย
ที่ดีในโรงเรียน  (13) ผูบริหารอาวุโสมีโอกาสเล็กนอยที่จะเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องวินัยของนักเรียน  
(14) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ํา (15) อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ํา (16) อัตราความ
ประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา (17) ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง (18) ครูมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและน้ําใจความเปนกลุมในระดับสูง (19) อัตราการขาดงานของครูต่ํา และ(20) การยายของ
ครูมีเพียงเล็กนอย 
 Chrispeels (1990) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยการศึกษาเฉพาะกรณีใน
โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 8 แหง โดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แหง 
การวิจัยดังกลาวศึกษาเกี่ยวกับ (1) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน (2) หลักสูตรและการสอน 
(3) ภาวะผูนําของครูใหญ  ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษา 5 ป  ทําการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ใช
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แบบสอบถาม ผลของการทดลอง และแบบบันทึกขอมูล ผลจากการศึกษาพบวา (1) การเปดโอกาส
ใหคณะกรรมการหลักสูตรและครูไดทํางานรวมกันมีความจําเปนสําหรับการเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียน (2) โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นครูใหญตองมีภาวะผูนํา  และ(3)  ตองมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่ดี 
   Shepherd (1991) ไดวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจ ขอบเขตการยอมรับ
ทางวิชาการ ความพึงพอใจในงาน  และประสิทธิผลองคการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาการมีสวน
รวมของครู  ในกระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธกับขอบเขตการยอมรับวิชาชีพและระดับความ
พึงพอใจของครู  รวมทั้งสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนหรือไม  ผลการวิจัย  พบวา  มี
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจกับขอบเขตการยอมรับวิชาชีพ ความพึงพอใจ
งานกับประสิทธิผลองคการ หรืออาจกลาวไดวา วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการสอนและวิธีการสอนมี
ผลตอขอบเขตการยอมรับวิชาชีพและผลตอความพึงพอใจของครู รวมทั้งมีผลตอประสิทธิผลองคการ  
 Halton (1992 อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ, 2548) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลวา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ (1) การมีจุดหมายรวม  (2) เนนการเรียนรู และ 
(3) มีบรรยากาศการเรียนรู โดยแตละองคประกอบมีองคประกอบยอยออกไปอีก ดังแสดงในภาพที่ 16 
 

 
 

 
ภาพที่ 16  โรงเรียนที่มีประสทิธิผลในทัศนะของ Halton 
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  Owens (1995) ที่กลาวถึงจุดมุงหมายขององคการ และการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จของ
องคการวาจะตองประกอบไปดวย  (1) ภาระงาน ที่ตองมีโครงสรางในองคการ  มีวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือตาง ๆ  มีบุคลากรที่เหมาะสมในการที่จะทําใหบรรลุถึงพันธกิจขององคการได ดังนั้นใน
โรงเรียน ก็จะตองมีระบบที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  จะเห็นไดวาโรงเรียนมีภาระมากมายหลาย
ดานในการที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมายและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จดานภาระงานนั้นในองคการจะตองรวม
ภาระงานยอยๆ และการปฏิบัติภาระงานที่จําเปนตางๆ ขึ้นเปน (2) โครงสราง ในองคการเพื่อความมีระบบ 
และจําแนกคุณสมบัติของงานที่มีลักษณะแตกตางกัน  ซ่ึงก็จะมีทั้งโครงสรางที่เปนการใชอํานาจหนาที่
และโครงสรางแบบเปนเพื่อนรวมงาน  โครงสรางในองคการยังสามารถบงบอกไดถึงลักษณะของการ
ติดตอส่ือสารกันในองคการซึ่งเปนพื้นฐานของรับรูขอมูลขาวสาร ตลอดจนการตัดสินใจ นอกจากนี้ 
โครงสรางในองคการยังสามารถกําหนดระบบการลื่นไหลของงานไดซ่ึงก็จะทําใหผลสําเร็จในภาระงาน
องคการ  ขณะเดียวกันในองคการยังจําเปนที่จะตองมี  (3) ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี  หรือเครื่องมือที่
จะตองใชในองคการ  เทคโนโลยีไมไดมีความหมายเพียงแค คอมพิวเตอร หนังสือตําราเรียน วัสดุอุปกรณ
ตางๆ หรือ ชอลก เทานั้น แตรวมถึงนวัตกรรมตาง ๆ หรือ ระบบวิธีการ ที่จะสามารถแกปญหาองคการ
เพื่อบรรลุผลสําเร็จในภาระงาน ดังนั้น ครูจะตองมีแผนการสอนประจําบท  มีตารางสอนตารางเรียน
ประจําหองเรียนตางๆ   เปนตน ประการสุดทาย ในองคการจะตองมี (4) คน หรือบุคลากร เปนผูที่ทําให
ภาระงานในองคการประสบผลสําเร็จซึ่งก็คือผูปฏิบัติงานนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในการวิจัยเกี่ยวกับ
องคประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นจําเปนตองพิจารณาทั้งตัวแปรอิสระ
ตางๆ เชน ลักษณะความเปนผูนํา  กระบวนการในการสื่อสาร  การสรางแรงจูงใจ  โดยตัวแปรตามที่เปน
ตัวบงชี้ถึงประสิทธิผลของโรงเรียนแบงออกเปนสองลักษณะ คือ ตัวแปรตามที่สามารถวัดไดโดยตรง 
(objective indicators)  ไดแก การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวัดพฤติกรรมบางอยาง เปนตน และ ตัว
แปรตามที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง (subjective indicators) ไดแก การวัดทัศนคติที่มีตอโรงเรียน การวัด
ความสามารถในการเปนที่ยอมรับของชุมชน เปนตน 
 องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development) หรือ OECD  ทําการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไดขอสรุปวา 
สาเหตุที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา พบวา เกิดจากปจจัย 8 ประการ คือ 
(1) วิสัยทัศนและคุณคา (2) ระบบการเรียนการสอน (3) การบริหารจัดการ (4) กระบวนการกําหนด
นโยบาย (5) ความเปนผูนํา (6) การพัฒนาบุคลากร (7) ความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน และ(8) 
วัฒนธรรมของโรงเรียน   
 Hanson (1996) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ คือ (1) มี
การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู  (3) มีการ
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ติดตาม กํากับกระบวนการเรียนการสอน (4) มีบุคลากรที่ไดมาตรฐาน (5) มีการสงเสริม และรักษา
ระเบียบวินัยนักเรียน และ (6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการ  
 Ornstien & Levine (2000 cited in Lunenburg & Ornstine, 2000) เสนอวาปจจัยสําคัญ
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (effective school) คือ (1) สภาพแวดลอมปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย (2) พันธกิจชัดเจน  (3) ภาวะผูนําทางวิชาการ (4) บรรยากาศของความคาดหวังสูง (5) การ
ทํางานตรงเวลา (6) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ และ(7) ความสัมพันธ
ที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน 
 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2535)  ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบวา ตัวพยากรณที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล 6 ตัวเรียง
ตามลําดับ คือ (1) พฤติกรรมผูนําทางวิชาการ (2) ขนาดโรงเรียน (3) สมรรถนะครู  (4) พฤติกรรม
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (5) การไดรับการอบรมทางการบริหาร และ (6) อัตราสวนระหวางครูที่มีวุฒิ
ปริญญาตอครูที่มีวุฒิต่ํากวา  
 กุหลาบ รัตนสัจจธรรม (2536) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ
ระดับคณะสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศของ
คณะและพฤติกรรมผูนําของคณบดี และหัวหนาภาควิชามีอิทธิพลโดยตรงกับประสิทธิผลของ
องคการระดับคณะโดยพบวาบรรยากาศของคณะที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมผูนํา 
สําหรับปจจัยที่มีความสามารถในการทํานายประสิทธิผลไดแก บรรยากาศของคณะ พฤติกรรมผูนํา 
การติดตอส่ือสารภายในคณะและพฤติกรรมของบุคลากรภายในหนวยงาน  
  เฉียบ  ไทยยิ่ง (2539) ไดศึกษาประสิทธิผลองคการระบบเปด : กรณีศึกษาการบริหาร
ของคณะผูบริหารระดับอธิการบดี และรองอธิการบดีสถาบันราชภัฎ โดยบูรณาการ กรอบความคิด 
ทฤษฎีการบริหารองคการระบบเปด แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลและหลักการอุดมศึกษา 
ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแบบ สามตัวแบบ คือ ตัวแบบเชิงระบบ   ตัวแบบเชิงพฤติกรรม และตัวแบบเชิง
เปาหมาย ผลการวิจัยพบวา ในตัวแบบเชิงระบบประสิทธิผลองคการเกิดจากปจจัยทุกดานในองคการ
ระบบเปด คือปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานกระบวนการบริหาร ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และภูมิหลัง
ของผูบริหาร ทั้งนี้คณะผูบริหารยืนยันวา ประสิทธิผลองคการเปนผลจากความสามารถในการใช
หลักการบริหารรอยละ 64 ไดแก    ความสามารถในการจูงใจใหอาจารยทํางาน การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม การวางแผน การใชคน และการปรับปรุงหนวยงาน นอกเหนือจากนั้นเปนผลมาจากปจจัย
ดานทรัพยากรรอยละ 34  และปจจัยอ่ืน ๆ ที่เหลือ ในตัวแบบเชิงพฤติกรรมซึ่งคณาจารยเปนผู
ประเมินพบวา คณาจารยปฏิเสธความมีประสิทธิผลของผูบริหารโดยส้ินเชิง ในตัวแบบเชิงเปาหมาย
ซ่ึงศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของนักศึกษาที่สําเร็จแลว พบวา ปจจัยทุกตัวอธิบายความมี
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ประสิทธิผลไดเพียงรอยละ 20   และเปนที่นาสังเกตวา การสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานใหแก
สถาบันเพิ่มขึ้นแตกลับทําใหคุณภาพของนักศึกษาเลวลง  
  ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540) ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยจําแนกปจจัยที่สงผลออกมาเปน 4 ดาน คือ ลักษณะของ
สภาพแวดลอม ลักษณะของบุคลากรในองคการ ลักษณะขององคการ และนโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ 
ประสิทธิภาพ การติดตอส่ือสาร วัฒนธรรมองคการ สภาพการใชเทคโนโลยีในองคการ สภาพ
การเมือง คุณลักษณะของผูนํา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การ
บริหารงานบุคคล โครงสรางองคการ ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร คุณลักษณะของผูรวมงาน ( ศึกษานิเทศก)   และบรรยากาศองคการ  

  จากผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้ของปจจัยที่สัมพันธ / เปนสาเหตุของประสิทธิผล
ของโรงเรียนดังกลาว แบงเปนปจจัยที่สัมพันธ / เปนสาเหตุไดสองลักษณะคือสวนที่เปนปจจัย
ปอนเขา (input) เชน วิสัยทัศน/เปาหมาย/ พันธกิจ  ภาระงาน  โครงสราง  เทคโนโลยี/ทรัพยากร  
บุคลากร  การสนับสนุนของชุมชน  และความเชื่อในศักยภาพนักเรียน และสวนที่เปนกระบวนการ 
(process) เชน  การบริหารจัดการ / ยุทธวิธี  ภาวะผูนํา/ภาวะผูนําทางวิชาการ  กระบวนการเรียนรู  
การใหขอมูลปอนกลับ  การมีสวนรวม / การตัดสินใจ  และบรรยากาศ/สภาพแวดลอม   ดังตาราง
สรุปตอไปนี้ 

  วิโรจน สารรัตนะ (2548) ไดศึกษาวิเคราะหงานเขียนของนักวิชาการตางประเทศ ซ่ึงผล
การศึกษาวิเคราะหไดกําหนดดัชนีช้ีวัดที่สําคัญเกี่ยวกับปจจัยการพัฒนาความมีประสิทธิผลของ 
โรงเรียนไว 7 ประการ  ดังนี้  (1) ผูบริหารโรงเรียนมีการแสวงหางบประมาณ หรือแสวงหาความ
รวมมือ เพื่อพัฒนาโรงเรียนไดอยางเพียงพอ   (2) ผูบริหารโรงเรียนมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อการบริหารงานและเพื่อกาเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพ   (3) ผูบริหารโรงเรียนจัด
สภาพแวดลอมให นักเรียนมีความพรอมเพื่อการเรียนรูตามหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม   ( 4) ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามศักยภาพควรเปน  
(5) ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีแผนงานทางวิชาการที่ดี และจัดเวลาในการเรียนอยางเหมาะสม  (6) 
ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  และ(7) ผูบริหารโรงเรียน
เนนความมีคุณภาพเชิงระบบ ทั้งในดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล     
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ตารางที่ 6  ตัวบงชี้ของปจจัยที่สัมพันธ / เปนสาเหตุของประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ดานปจจัย (input) 
วิสัยทัศน/เปาหมาย/ พันธกิจ                    

 
     

ภาระงาน                          
โครงสราง                          
เทคโนโลยี/ทรัพยากร                          
บุคลากร                          
การสนับสนุนของชุมชน                          
ความเชื่อในศักยภาพนักเรียน                          

ดานกระบวนการ (process) 
การบริหารจัดการ / ยุทธวิธี                    

 

     
ภาวะผูนํา/ภาวะผูนําทางวิชาการ                          
กระบวนการเรียนรู                          
การใหขอมูลปอนกลับ                          
การมีสวนรวม / การตัดสินใจ                          
บรรยากาศ/สภาพแวดลอม                          
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 จากผลการศึกษาวิเคราะหตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในตางประเทศและภายในประเทศ ดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห เพื่อดูความ
เหมือนความตางของปจจัย และสังเคราะหเปนปจจัยที่จะใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยปจจัยที่
คลายคลึงกันหรือสามารถจัดเปนกลุมปจจัยเดียวกันได ผูวิจัยไดกําหนดชื่อปจจัยใหมใหมีความ
ครอบคลุมคําอธิบายของปจจัยที่คลายคลึงกันนั้น สวนปจจัยบางปจจัยไดตัดออกเนื่องจากไม
สอดคลองกับสภาพและบริบทของไทย ไดปจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชในการ
วิจัยนี้ จํานวน 4 ปจจัย คือ 
 ปจจัยที่ 1 สมรรถนะขององคการ  
 ปจจัยที่ 2 ภาวะผูนําทางวิชาการ   
 ปจจัยที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู 
 ปจจัยที่ 4 บรรยากาศของโรงเรียน 
 ดังแสดงในตารางวิเคราะหเปรียบเทียบและรายละเอียดของปจจัยแตละดานที่จะนําเสนอ
ตามลําดับ ตอไปนี้  
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนจากแหลงขอมูลตางๆ 
 

แหลงขอมูล /  
ปจจัย 

Heneveld 

(1995) & 

Carasco 
(1997) 

Heneveld & 
Craig (1996) ;  

Saunders 
(2000); Skipper 

(2006) 

Silins&Murray
-Harvey 
(1999) 

Scheerens 
(2000) 

Hoy & Miskel 
(2001, 2005) 

Johnson 
(2003) 

Alig-
Mielcarek 

(2003) 

Marcoulides , 
Heck & 

Papanastasiou 
(2005) 

ภารดี  
อนันตนาวี 

(2545) 

อํารุง  
จันทวานิช 

(2547) 

การสนับสนุน
ปจจัยปอนเขา 

การสนับสนุน
จากผูปกครอง
และชุมชน  

- 

การสนับสนุน
ดานวัตถุจาก
หนวยงานตน

สังกัด  

นโยบายและ
มาตรฐาน/

ความกลมกลืน
และวิสัยทัศน 

การสนับสนุน
ของผูปกครอง
และชุมชน   

สถานะทาง
เศรษฐกิจ/
สังคม 

โครงสราง
หลักสูตร 

สถานการณ
โรงเรียน 

ทรัพยากร
บุคคล 

ผูปกครองและ
ชุมชน 

ระบบ
การศึกษา 

- 
การพัฒนาให
บรรลุจุดหมาย
ของการศึกษา 

ทรัพยากรดาน
การเงิน/
เทคโนโลยี 

การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ
จากระบบ
การศึกษา 

- 
คานิยม/ 
ความเชื่อ 

- 
ทรัพยากร วัตถุ 
เทคโนโลยีและ
งบประมาณ 

- 
วัสดุอุปกรณ
อยางพอเพียง 

- 
ประสบการณ

ของครู  

สิ่งอํานวย
ความสะดวก   
ดานกายภาพ 

ความสามารถ
ของคร ู

- - - 
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- - - 
คาใชจายตอหัว

นักเรียน 
การจัดองคการ - - - - -- 

- - - 
การสนับสนุน
ของผูปกครอง 

ความพรอม
ของนักเรียน 

- - - - - 

สมรรถนะขององคการ 

- - - - 
 ศักยภาพคร/ู
การสนับสนุน
ของผูปกครอง 

- - - - - 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนจากแหลงขอมูลตางๆ (ตอ) 
 

แหลงขอมูล /  
ปจจัย 

Heneveld 

(1995) & 

Carasco 
(1997) 

Heneveld & 
Craig (1996) ;  

Saunders 
(2000); 

Skipper(2006) 

Silins&Murra
y-Harvey 

(1999) 

Scheerens 
(2000) 

Hoy & Miskel 
(2001, 2005) 

Johnson 
(2003) 

Alig-
Mielcarek 

(2003) 

Marcoulides , 
Heck & 

Papanastasiou 
(2005) 

ภารดี  
อนันตนาวี 

(2545) 

อํารุง  
จันทวานิช 

(2547) 

ภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผล 

ภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผล 

ภาวะผูนํา 
ภาวะผูนําทาง
การศึกษา  

คุณภาพของ
ภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผล 

ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 

- 
คุณลักษณะ

ผูนํา 
การบริหาร
จัดการ 

- - - - - - - - 
พฤติกรรม    
การบริหาร 

- ภาวะผูนาํทางวิชาการ 

- - - - - - - - 
แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ 

- 

กระบวนการ
เรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

กระบวนการ
เรียนการสอน 

หลักสูตร 
คุณภาพของ
หลักสูตร 

คุณภาพของ
หลักสูตร/ 
เวลาเรียน 

กระบวนการ
เรียนการสอน 

การจัดการ
เรียนรูที่เนน
วิชาการ 

กระบวนการ
เรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

- 
กระบวนการ
เรียนการสอน 

การจัดกระบวนการเรียนรู 

- - การเรียนรู 
ความสามารถ

ในการ
ประเมินผล 

คุณภาพการ
เรียนการสอน 

- - 
ทัศนคติของ
นักเรียน 

- - 

บรรยากาศของ
โรงเรียน 

บรรยากาศของ
โรงเรียน 

- - 
คุณภาพของ
บรรยากาศ 

- - 
บรรยากาศของ

โรงเรียน 
บรรยากาศของ

โรงเรียน 
สภาพแวดลอม 

- - - 
บรรยากาศ
เหมาะสม 

โรงเรียนและ
หองเรียน 

- - - - - 
บรรยากาศของโรงเรียน 

- - - - ระดับการจูงใจ - - - - - 
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 ปจจัยท่ี 1  สมรรถนะขององคการ 
สมรรถนะ (competency) เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหแกองคการ  โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย  เพราะสมรรถนะ
เปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหสงผลไปสูการพัฒนาองคการ ดั้งนั้น องคการตาง 
ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองคการในดานตาง ๆ เชน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนางานบริการ  หรือการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร  
เปนตน (เทื้อน  ทองแกว, 2549) ซ่ึงแนวคิดของสมรรถนะดังกลาวจะเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent performer) ในองคการกับระดับทักษะ ความรู และ
ความสามารถ (McClelland, 1973) ที่สามารถจําแนกได 5 ประเภท ไดแก สมรรถนะสวนบุคคล (personal 
competencies) สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) สมรรถนะหลัก (core competencies) สมรรถนะใน
งาน (functional competencies) และสมรรถนะขององคการ (organization  competencies)  ในกรณี
สมรรถนะขององคการนั้นเปนความสามารถเฉพาะ หรือศักยภาพเฉพาะขององคการหรือหนวยงาน
นั้นๆ ในการดําเนินกิจการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องใชไฟฟา หรือบริษัทฟอรด (มอเตอร) จํากัด มี
ความสามารถในการผลิตรถยนต เปนตน หรือบริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด  มีความสามารถ
ในการผลิตสี   เปนตน ดังนั้น สมรรถนะขององคการจึงเปนปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่มีอิทธิพล
ตอความสําเร็จขององคการ (วรเดช จันทรศร, 2539; ธงชัย  สันติวงษ, 2539; เทื้อน ทองแกว, 2549; 
Preedy, 1993;  Steers et al., 1985) ทั้งนี้ เนื่องจากสมรรถนะเปนคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่เปนมูลเหตุ
ของพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลมาจากความรูความสามารถ ทักษะเฉพาะ วิธีการ
ทํางาน บุคลิกภาพ ความสนใจ หลักการ คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และภาวะผูนําหรือวิธีการทํางาน
ของผูนํา (Public Service Commission of Canada, 2006) ซ่ึงในการกําหนดหรือสรางตัวแบบ
สมรรถนะ (competency  model) สามารถกําหนดจากการนําวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) 
คานิยม (values) และยุทธศาสตร (strategic) ขององคการมาเปนแนวทางในการกําหนดสมรรถนะของ
องคการ ดังที่ Actioninsight.com (2006) สรุปนิยามสมรรถนะขององคการไววา เปนกลุมพฤติกรรม
ดานสมรรถนะที่ชัดเจนสอดคลองกันเสมือนผาทอลายปกที่แสดงถึงสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ  
คานิยม และความคาดหวังขององคการ
 ธงชัย  สันติวงษ (2539) กลาววาสมรรถนะขององคการเปนปจจัยทางการบริหารจัดการซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ อันเปนมูลเหตุพื้นฐานสําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองใหความสนใจงาน
ดานการบริหารจัดการเพื่อใหองคการสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย  
คน (man) ซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยที่เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยาง
มาก เครื่องจักร (machine) เปนวัสดุอุปกรณตางๆที่จัดหามาเพื่อใชเปนเครื่องมือปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและคุมคา เงินทุน (money) นับเปนปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนและจัดทรัพยากร
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เพื่อเอื้ออํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปอยางราบรื่น สวนวัสดุส่ิงของ (material) ถือวาเปน
ปจจัยที่มีปริมาณและคุณคาสูงไมตางจากปจจัยอ่ืนเพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหลานี้ตองมีการจัดหามา
ใชดําเนินการผลิตหรือสรางบริการตลอดเวลา ในขณะที่ Public Service Commission of Canada (2006) 
สรุปวาสมรรถนะขององคการประกอบดวย (1) การวางแผนงาน (planning the work)  (2) การจัดการ
ทรัพยากร (organizing resources)  (3) การเผชิญกับภาวะวิกฤติ (dealing with crises) (4) การทํางานใหลุลวง 
(getting the job done) (5) การวัดความกาวหนา (measuring progress) และ(6) ความเสี่ยงภายใตการวางแผน 
(taking calculated risks)   
 สําหรับในองคการที่เปนโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ตัวช้ีวัดสมรรถนะขององคการ
สามารถวัดไดจากการที่โรงเรียนมีการจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศนโดยรวมอยางเปนระบบและมีการ
ดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ (ธงชัย  สันติวงษ, 2539; Preedy, 1993)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Steers et al. (1985) ที่ใหทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะขององคการวา เปนการบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรขององคการอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเขาไดจําแนกปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารองคการใหมีประสิทธิผลเปน 4 
องคประกอบ คือ  
  (1) ลักษณะขององคการ ไดแก โครงสรางและเทคโนโลยี   
  (2) ลักษณะสภาพแวดลอม ซ่ึงรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาด  
  (3) ลักษณะของผูปฏิบัติงานในองคการ ไดแก ระดับงานที่ปฏิบัติและความผูกพัน
เกี่ยวของกับงาน 
  (4) นโยบายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช  จันทรศร (2539) ที่นําเสนอตัวแบบดานการ
จัดการ (management model) ซ่ึงตัวแบบนี้ใหความสนใจที่สมรรถนะขององคการ เนื่องจากมีความ
เชื่อวาความสําเร็จในการนํานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติยอมขึ้นอยูกับองคการที่รับผิดชอบนั้น ๆ 
วามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้จะตอง
อาศัยสมรรถนะขององคการดานการจัดการในสวนตางๆ คือ โครงสรางที่เหมาะสม บุคลากรมีความรู
ความสามารถทั้งดานการบริหารและเทคนิคอยางเพียงพอ มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใชและงบประมาณ ดังแสดงในภาพที่ 17 
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สมรรถนะ
ขององคการ 

โครงสรางองคการ 

งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 

สถานที่ 

บุคลกร 

ผลการนํา
นโยบายไป
ปฏิบัติ 

 

ภาพที่ 17  ตัวแบบดานการจดัการ(management model) 
 

นอกจากนี้  กิตติ บุนนาค (2541) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการบริหารองคการยุค
ใหมที่จะมีอิทธิพลตอการแขงขันวาจะตองมีองคประกอบเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององคการ ดังนี้ 
  (1) การลดขั้นตอนการทํางาน  
  (2) โครงสรางการจัดองคการที่มีความคลองตัว    
  (3)  การกระจายอํานาจจะตองเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
  (4) การสื่อสารที่ดีภายในองคการ 
  (5) การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 
  (6) สงเสริมการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นภายใตขอบเขตที่เหมาะสม 
  (7) ระบบขอมูลภายในและภายนอกองคการตองมีคุณภาพและทันเวลา 
 สรุปไดวา สมรรถนะขององคการเปนความสามารถเฉพาะในการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ขององคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย  การจัดโครงสรางที่เหมาะสม  
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ความรูความสามารถของบุคลากร  การจัดทรัพยากรการเรียนรู 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร  ดังรายละเอียดในแตละองคประกอบ
ที่จะนําเสนอตามลําดับ ตอไปนี้ 
  1)  การจัดโครงสรางที่เหมาะสม   
  ในองคการหนึ่งๆ มีปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการหลายปจจัยทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  ปจจัยดานโครงสราง (structures) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพล
ตอความสําเร็จขององคการ  เนื่องจากเปนวิธีการจัดเตรียมคนเพื่อที่จะใหสามารถทํางานตางๆ ให
สําเร็จ โครงสรางจะชวยใหรูวาตนอยูในตําแหนงงานใด และเกี่ยวของสัมพันธกับงานอื่นอยางไร ซ่ึง
ลักษณะที่เปนอยูในโครงสรางจะเปนลักษณะคลายกับการแบงหนาที่ในครอบครัว ซ่ึงมีการแบง
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ขอบเขตของอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตาง ๆ ระหวางกันตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตางกัน
ออกไป บทบาทหนาที่ของงาน การตัดสินใจในการทํางานในองคการจะตองมีการรวมกันคิดและ
ตัดสินใจ โครงสรางองคการควรเปนไปตามความจําเปนของสิ่งที่ตองทํา (from follow function) เพื่อ
ประสิทธิผลขององคการและใหเหมาะสมกับบทบาท และหนาที่ของผูปฏิบัติงานและงานที่ทําอยูใน
องคการ  (ธงชัย  สันติวงษ, 2538;  เสาวนี  ตรีพุทธรัตน,  2547)  
  Owens (1976)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับโครงสรางในองคการวา  จุดมุงหมายขององคการก็
เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการ ซ่ึงในการที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จขององคการนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยภาระงาน ตองมีโครงสราง ในองคการ  มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตาง  ๆ มีบุคลากรที่
เหมาะสมในการที่จะทําใหบรรลุถึงพันธกิจ (mission) ขององคการได  
  สมคิด  สรอยน้ํา (2547)  กลาวถึงระบบที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ไดแก การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและคลองตัว  การมอบหมายงานอยางเปนระบบ  การติดตอ
ประสานงานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  การปรับลดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ  การสงเสริมการมีสวนรวม  
การมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร  การธํารงรักษา พัฒนาบุคลากร และ
การจัดระบบพิจารณาความดีความชอบใหเหมาะสม  
  ดังนั้น การจัดโครงสรางที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องของการจัดโครงสรางการบริหารเอื้อใหมี
ความรวมมือในหมูสมาชิก  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไมซํ้าซอน สะดวกและคลองตัว  มีการมอบหมาย
งานไดตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร  และมีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน  
  2) วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร  
                    การวางแผนเปนกระบวนการกําหนดองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ เร่ิมจากวิสัยทัศน 
(vision)  พันธกิจ (mission)  จุดหมาย (goal) และแผน (plan) ที่จะใหบรรลุจุดหมาย (goal attainment) 
โดยมีความสัมพันธกันในแงของความสอดคลอง และในแงของการสงผลตอความสําเร็จ  ซ่ึงในการ
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจนั้นถือเปนขั้นตอนการจัดทําแผนระดับยุทธศาสตรหรือระดับกลยุทธ 
(strategic plan) เปนแผนระยะยาวประมาณ 3-5 ป ซ่ึงโดยหลักการแลวเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารระดับสูงขององคการที่ตองอาศัยทักษะเชิงมโนทัศน (conceptual skill) ที่มองเห็นความมี
ประสิทธิผลขององคการโดยภาพรวม ซ่ึงลักษณะของวิสัยทัศนนั้นจะตองเปนวิสัยทัศนรวม (share 
vision) ถูกทิศทาง (do the right) มีผลตอการชี้นําทิศทางของโรงเรียน และจะตองมีการสื่อสาร
วิสัยทัศนใหผูเกี่ยวของรับรู ตระหนักและเขาใจ (วิโรจน  สารรัตนะ, 2548)   สอดคลองกับแนวคิด
ของ School District of Hillsborough County, Florida (2005) ที่ไดเสนอตัวแบบโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลโดยรวม (The Whole School Effectiveness Model) วามิติดานความชัดเจนของวิสัยทัศน
และพันธกิจ (clearly stated vision and mission) เปนอีกมิติหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน  
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 นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ องคการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) 
ไดขอสรุปวา สาเหตุที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา พบวา สาเหตุหนึ่งเกิด
จากการมี วิสัยทัศนและพันธกิจชัดเจน (a clear school mission) Ornstien & Levine (2000  อางถึงใน 
Lunenburg & Ornstine, 2000) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด สรอยน้ํา (2547) ที่ไดสังเคราะห
แนวคิดสําคัญในการอธิบายลักษณะปจจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรซ่ึงเปนปจจัย
สาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูวาประกอบดวยคุณลักษณะที่เปนตัวบงชี้ตอไปนี้ 
คือ การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  การเผยแพรประชาสัมพันธ  การ
จัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการปฏิบัติ  การติดตามความกาวหนา  การ
ประเมินผลสําเร็จ  และการนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น จะเห็นวาวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เปนเปาหมายและวิธีการดําเนินงานที่
สําคัญขององคการที่จะทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมายตามกําหนด ซ่ึงประกอบดวย  การมีสวนรวม
ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  มีความสอดคลองกัน  มีความเปนไปได  ตลอดจนมี
การติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จอยางตอเนื่อง 
  3)  ความรูความสามารถของบุคลากร 
  ทรัพยากรบุคคลถือเปนสินทรัพยที่ทรงคุณคาขององคการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงเปนปจจัยสําคัญตอผลสําเร็จของการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู ดังนั้น บุคคลเหลานี้จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูวิธี
ใหมแกผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะการปฏิบัติงานที่ดําเนินอยูใน
โรงเรียน  (school – based  professional  development)  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทที่จะทําได
ตลอดเวลา (สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2549)  จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนคุณภาพของ อํารุง จันทวานิช (2545) สรุปวา ปจจัยที่เปนองคกําหนดความเปนโรงเรียน
คุณภาพที่สําคัญปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล คือ ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
มืออาชีพและจํานวนเพียงพอ โดยมีปจจัยหลักความสําเร็จดังนี้ (1) ครูมีความสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (2) ครูประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (3) ครูไดรับ
การพัฒนาตรงตามความตองการและสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ (4) ครูครบตามเกณฑ
ที่กําหนดและมีภาระงานเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้เกี่ยวกับครูและผูบริหาร
โรงเรียน เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2549) 
   (1) ครูมีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับ
ชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง มีตัวช้ีวัด ดังนี้ 
                                  - มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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   - มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน  
   - มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเด็ก  
   - มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆรับฟงความคิดเห็น ใจกวาง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
   - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทาขึ้นไป  
   - สอนตรงตามวิชาเอก - โท หรือตรงตามความถนัด  
   -  มีครูจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)  
   - ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
  (2)  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนเดก็
เปนสําคัญ มีตัวช้ีวดั ดังนี ้
   - มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   - มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  
   - มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเดก็เปนสําคัญ  
   - มีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก  
   -  มีการประเมนิพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย  
   - มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ  
   - มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก 

  (3) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา มีตัวช้ีวัด ดังนี้ 

   - มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   - มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ  
   - มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ  
   - มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

 นอกจากนี้ จากการศึกษากรอบแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
นานาชาติเพื่อการวางแผนการศึกษาขององคการยูเนสโก หรือ International Institute for Educational 
Planning: IIEP (IIEP, 1992) ไดกําหนดปจจัยหลักที่เปนทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน โดยเสนอปจจัยที่เกี่ยวกับตัวครู (presage variables) ไว 3 ดังนี้ 
คือ (1) ประสบการณการฝกอบรม เชน การรับการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัย การฝกอบรมตาม
โครงการ  ฯลฯ (2) การฝกปฏิบัติ เชน การสอน และ (3) คุณสมบัติความเปนครู เชน ทักษะการสอน 
สติปญญา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เปนตน  
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 จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นวา ความรูความสามารถของบุคลากรมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะองคการ โดยมีองคประกอบสําคัญ ไดแก ทักษะของครู  ภาระงาน ประสบการณ และการ
พัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับตัวบงชี้ของการกํากับติดตามดานครูที่ U.S. Department of Education 
(2000) กําหนดไว 4 ตัวบงชี้ ไดแก 
   (1) ทักษะดานวิชาการของครู (teacher academic skill) จากงานวิจัยจํานวนมาก
ช้ีใหเห็นวา นักเรียนเรียนรูไดมากจากครูที่มีทักษะดานความรูทางวิชาการที่ดี (strong academic skill) 
และในทํานองเดียวกันมีงานวิจัยที่มีขอคนพบสอดคลองกันวา ทักษะดานความรูทางวิชาการเชื่อมโยง
หรือสัมพันธกับการเรียนรูของนักเรียน แตอยางไรก็ดีไมไดหมายความวาทักษะดานความรูจะเปนตัว
ทํานายวาบุคคลนั้นจะสอนดี 
  (2) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายของครู (teacher assignment) ในความเปนจริงครูจํานวน
มากไมไดรับการฝกอบรมใหสอนในวิชาที่รับผิดชอบ นักวิจัยหลายคนพบวา การเตรียมเนื้อหาที่จะ
สอนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เชน มีขอคนพบวาครูที่มีวุฒิปริญญาตรีและปริญญา
โททางคณิตศาสตรมีผลทําใหคะแนนวิชานี้ของนักเรียนสูง  
  (3) ประสบการณของครู (teacher experience) มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่มี
ขอเสนอแนะวานักเรียนสามารถเรียนรูไดดีจากครูที่มีประสบการณ แตในความเปนจริงในโรงเรียน
หรือสถานศึกษานั้นจะมีทั้งครูที่มีประสบการณและครูใหมที่ยังไมมีประสบการณซ่ึงจําเปนตองมีการ
ชวยเหลือครูใหมเหลานี้ 
  (4) การพัฒนาวิชาชีพครู (professional development) คณุภาพของการสอนอาจขึน้อยูกบั
โอกาสที่ครูไดรับการพัฒนาและแมวาผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นพองกันวาการพัฒนาวิชาชีพครูจะทําให
การเรียนของนักเรียนดีได แตยังไมมีขอมูลทางสถิติที่สนับสนุนความเห็นดังกลาวที่ชัดเจน 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวา ความรูความสามารถของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผล ซ่ึงเปนความรูความสามารถของครู
ในการปฏิบัติงานที่ไดรับการพัฒนาทั้งทักษะดานวิชาการที่เพียงพอตอการทําหนาที่การสอน การได
ปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ  การเสริมสรางประสบการณอยางตอเนื่อง และการสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
  4)  การจัดทรัพยากรการเรียนรู 
 การจัดทรัพยากรการเรียนรูเปนการดําเนินงานของโรงเรียนในการแสวงหาความรวมมือ
จากผูเกี่ยวของในการพัฒนาโรงเรียน  ซ่ึงหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรูแต
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 จําเปนอยางยิ่งตองมีปจจัยสําคัญๆ หลายประการ เพื่อสนับสนุนใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุถึง
ความมุงหมายที่ตั้งไว ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เอื้อตอการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ไดแก ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) และ
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จากหลักการในบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวที่มีความมุงหมายใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ มาใชเพื่อการศึกษาและใหทุกสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับการศึกษาทั้งในฐานะ
ผูจัดการศึกษา หรือผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาไวในหมวด 8 ซึ่งเปนสาระเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการ
ปฏิรูปการเรียนรูสําเร็จได โดยเฉพาะในมาตรา 58 ที่กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
ดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่นและตางประเทศมาใชในการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2542)  
 เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ทรัพยากรการ
เรียนรูจึงมีความสําคัญและจําเปนที่จะทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะในยุคแหงขอมูลขาวสารดังเชนปจจุบัน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ มีความ
เจริญกาวหนาไปมาก ทรัพยากรที่ใชจะตองกอใหเกิดประโยชนทั้งตอครูผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวของ  นอกจากนี้ การจัดหองปฏิบัติการตางๆ สําหรับการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
ตลอดจนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนพอเพียง เหมาะสม และเอื้อประโยชนตอการ
เรียนรูยอมทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด (วรเดช จันทรศร, 2539; 
ธงชัย  สันติวงษ, 2539;  อํารุง จันทวานิช, 2545) สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2548)    
ที่สรุปวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นมิไดเปนโรงเรียนที่เกิดขึ้นในลักษณะที่จะทําอยางไรก็ไดแต
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นตองมีการแสวงหางบประมาณ และ
ความรวมมือ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งเพื่อการบริหารและเพื่อการเรียนการสอน มีการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู มีการจัดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนตน ในทํานองเดียวกัน สวัสดิ์  
โพธิวัฒน (2547) ไดสรุปมโนทัศนความสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรการเรียนรูวาเปนโรงเรียนมี
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนพอเพียง เหมาะสม และอํานวยประโยชนตอ
การเรียนรู  ซ่ึงปจจัยนี้จะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผล   การนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนรู และ
สงผลโดยออมผานไปยังการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และ
การพัฒนาเปนองคการวิชาชีพ โดยกําหนดตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวัดไว ดังนี้  

 (1)  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรูเปนอันดับสําคัญสูง 
 (2)  มีการจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการจัดการเรียนรู 
 (3) ใชแหลงเรยีนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (4) มีหองปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กําหนด 
 (5) สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการเรียนรู 
 (6) พัฒนาแหลงเรียนรูใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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 (7) ชุมชนรวมมือ ชวยเหลือในการระดมทรัพยากรการเรียนรู 
 สรุปไดวา การจัดทรัพยากรการเรียนรูนั้นเปนการดําเนินงานของโรงเรียนในการ
แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของในการพัฒนาโรงเรียนทั้งในดานการจัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   การจัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  การใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญหาทองถ่ิน และชุมชนบริจาคทรัพยสินและอุปกรณการเรียนการสอน 
  5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร   
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาที่สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  ซ่ึงเทคโนโลยี 
(technology) ถือเปนตัวช้ีวัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากเปน การ
ปรับกระบวนการทํางาน  วิธีการทํางาน  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการทํางาน (Bartol & other, 
1998; Hoy & Miskel, 2005;  อํารุง  จันทวานิช, 2544)  สอดคลองกับผลการศึกษาของประเสริฐ   
บัณฑิศักดิ์ (2540) ที่ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวยศึกษานิเทศก         
กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการที่สําคัญประการหนึ่ง  คือ 
สภาพการใชเทคโนโลยีใน ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานเขามามี
บทบาทสําคัญตอบุคคล ตอสังคมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (knowledge-based society) มีการเรียนรู
ผานสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนก็เชนเดียวกัน ปจจุบันทุกโรงเรียนไดจัดเทคโนโลยีเพื่อใชในการบริหาร 
การบริการ และการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงการเรียนรูขององคการตองอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหทันกับยุคขอมูลขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Bennett & O’ 
Brien, 1994) 
  หลังจากมีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2549 และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 หรือ
นโยบาย IT 2010 ขึ้นเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายและพันธกิจในการดําเนินงานที่ชัดเจนภายใตยุทธศาสตร
สําคัญ 5 ดาน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e – Government) เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e – Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม (e – Industry)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e – Education) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e – Society) (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, 2545) สงผลใหหนวยงานตางๆ นําเทคโนโลยีดานตางๆมาใชในการ
ดําเนินงานมากขึ้น  ซ่ึงเทคโนโลยีที่ใชมากก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communications Technology หรือ ICT) เทคโนโลยีเหลานี้เปนทรัพยากรที่สําคัญและจําเปนตอง
ไดรับการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม มิฉะนั้นแทนที่เทคโนโลยีจะเปนประโยชนกลับจะเปน
ภาระหรือตัวถวงทําใหหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได ซ่ึงจุดมุงหมายที่นําเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน   
การลดทรัพยากรที่ไมจําเปน รวมทั้งการใชเปนกลยุทธสําคัญในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการเพิ่มสมรรถนะ
ใหหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วข้ึน (expedite) เชน การทํางานตางๆ สําเร็จเร็วข้ึน 
ยอมนําไปสูการทําใหลูกคาพอใจขึ้นเพราะไมตองเสียเวลารอนาน  และทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (efficiency) เชน การทํางานของหนวยงานใชทรัพยากรนอยลง ไดผลงานมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล (effective) สามารถผลิตสินคาไดตรงกับความ
ตองการของลูกคามากขึ้น ใหบริการลูกคาไดมากขึ้น ทํางานไดถูกตองตรงกับที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติ
ไดดีขึ้น ตัดสินใจแกปญหาไดถูกจุดและไดผลจริง (ครรชิต  มาลัยวงศ, 2548) 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่ สําคัญไดแก 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และการสื่อสาร (มธุรส จงชัยกิจ, 2546) โดยคอมพิวเตอรถือเปนอุปกรณที่
สําคัญในการใชเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการและกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงครรชิต
มาลัยวงศ (2540) ไดเสนอแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาไว 6 ประเภท 
ไดแก การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การศึกษาทางไกล  เครือขายการศึกษา  การใชงานหองสมุด  การ
ใชงานหองปฏิบัติการ  และการใชงานประจําและงานบริหาร  สวนสารสนเทศนั้นคือ ขอมูลที่ไดผาน
กระบวนการประมวลผลแลว อาจใชวิธีงายๆ เชน หาคาเฉลี่ย หรือใชเทคนิคขั้นสูง เชน การวิจัย
ดําเนินงาน เปนตน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพขอมูลทั่วไปที่อยูในตัวแบบที่มีความสัมพันธหรือมีความ
เกี่ยวของกันเพื่อไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือตอบปญหาตางๆ ได สารสนเทศประกอบดวย 
ขอมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพตางๆ แตจัดเนื้อเร่ืองใหอยูในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไมจํากัด
เฉพาะเพียงตัวเลขอยางเดียวเทานั้น และสารสนเทศก็เปนผลสืบเนื่องมาจากขอมูล (data) ซ่ึงเปน
ขอเท็จจริงหรือสาระตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอาจเปนตัวเลข หรือขอความที่เกิดจากการ
ดําเนินงานหรือที่ไดจากหนวยงานอื่นๆ ขอมูลเหลานี้ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ
ไดทันที จะนําไปใชไดก็ตอเมื่อผานกระบวนการประมวลผลแลว และสําหรับการสื่อสารนั้นถือเปน
องคประกอบที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของและเปนสวนสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารสามารถมองไดสองตัวแบบคือ วิธีการในการติดตอส่ือสาร และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของในการสื่อสาร โดยวิธีการติดตอส่ือสารนั้นจะเนนเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการในการ
ติดตอส่ือสาร การออกแบบวางแผนในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปนเรื่องของวิธีการหรือยุทธวิธีที่ชวยให
การส่ือสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในดานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการสื่อสารนั้น จะมุงเนนใน
ลักษณะของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มาชวยสนับสนุนใหการสื่อสารขอมูลในแบบตางๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18  องคประกอบหลกัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

   จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารเปนการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในโรงเรียน ไดแก เทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ กับเทคโนโลยีดานการสื่อสารเขามาใชงานรวมกันโดยคอมพิวเตอรจะ
ทําหนาที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศนับตั้งแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล 
รวมทั้งการเผยแพรและนําเสนอขอมูล  สวนดานการสื่อสารมีการใชระบบโทรคมนาคมหรือระบบ
การติดตอส่ือสารระยะไกลมาเปนตัวเชื่อมโยงการรับสงขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกัน โดยไม
จํากัดวาเปนขอมูลแบบใด ไมวาจะเปนตัวอักษร ภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว หรือหลายอยางรวมกันใน
รูปของมัลติมีเดีย (multimedia) โดยยึดหลักการที่สําคัญ ดังนี้ (ครรชิต  มาลัยวงศ,  2548) 
    (1) มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยี หนวยงานจําเปนตองประกาศนโยบายดาน
การจัดการเทคโนโลยีใหชัดเจน การประกาศนโยบายนั้นหมายความถึงการเขียนนโยบายขึ้นเปนลาย
ลักษณอักษร 
                   (2) มีผูรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี  การปฏิบัติงานใดๆ จะบรรลุเปาหมายๆ
ไดตอเมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบแกผูที่มีความสามารถ นอกจากนั้นบุคคลผูนั้นควรเปนผูที่มี
ความรูและทักษะอยางแทจริง ถาหากไมมีความรูและทักษะก็จําเปนตองสงบุคคลผูนั้นไปฝกอบรม
ทางดานนี้ 
  (3) มีการวางแผนงาน  การปฏิบัติงานใดๆ สมควรมีการวางแผนไวลวงหนาเพื่อใช
เปนแนวทางใหผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติงานทราบวางานนั้นๆ จะตองทําอะไรบาง ใชทรัพยากร
มากนอยเพียงใด และคาดหวังไดวาจะเกิดอะไรขึ้น 
  (4) มีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานจําเปนตองใช
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุผล เชน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  เครื่องมือตางๆ 
ซ่ึงผูบริหารตองสนับสนุนใหไดรับทรัพยากรอยางเพียงพอ 
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  (5) มีการจัดฝกอบรมผูปฏิบัติงาน  การฝกอบรมนั้นตองตรงกับความตองการจําเปน
ของหนวยงาน และตองทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6) มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานนั้นมีผูใด
เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียบาง การกําหนดนี้ก็เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตั้งแตตนและเพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานนั้นจะไดผลดีที่สุด 
  (7) มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานอยางเหมาะสม  แผนงานที่
จัดทําขึ้นนั้นระบุกิจกรรมตางๆ เอาไว กิจกรรมที่อยูในแผนตองเหมาะสมกับสภาพการณ ไมมี
กิจกรรมที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป และการดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นจะตองไดรับการกํากับ
ติดตามใหทําไปอยางถูกตอง 
  (8) มีการวัดผลการดําเนินงานตามกิจกรรม  การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตองมีการ
วัดผลตามแนวทางที่กําหนดไวเพื่อใหแนใจวาผลการดําเนินงานทั้งสวนที่เปนผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ (outcome) ไดผลดี 
  (9) มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการดําเนินงานเอาไวอยางครบถวน  โดยจัดทํา
ดัชนีสําหรับใหคนเรื่องที่ตองการไดอยางถูกตอง 
  (10) มีการรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง  การรายงานผลเปนเครื่องมือใหผูบริหาร
รับทราบผลลัพธที่เกิดขึ้นจาการดําเนินงาน และเพื่อใหผูบริหารสามารถเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานหากเกิดปญหาใดๆ ขึ้นระหวางการดําเนินงานตามแผน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ซ่ึงประกอบดวย การมีแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร  การ
มีผูรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู และจะตองมีการประเมินผลการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง 
  จากที่กลาวมาขางตนสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการที่ใชในการวิจัย  
ไดดังภาพที่ 19 
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สมรรถนะ 
ขององคการ 

การจัดทรัพยากรการเรียนรู 

การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร 

ความรูความสามารถของบุคลากร 

 

ภาพที่ 19  ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ 
 
 ปจจัยท่ี 2  ภาวะผูนําทางวิชาการ 
 บทบาทหลักของผูบริหารโรงเรียนที่ตองใหความสําคัญตอการเปนผูนําทางวิชาการ 
(instructional leadership) นั้นไดรับความสนใจมากขึ้น ตั้งแตชวงทศวรรษ 1980 เปนตนมา โดยได
ระบุหนาที่สําคัญประการแรกของผูบริหารโรงเรียนคือ ตองรับผิดชอบดูแลการเรียนรูของนักเรียน  
อยางไรก็ตามนักวิชาการก็ยังหาคํานิยามที่ชัดเจนรวมกันของคําวา “instructional leadership” ไมได 
ซ่ึงในระยะแรกเปนการระบุตรง ๆ วาผูนําทางวิชาการ (instructional leadership) หมายถึง ผูบริหารที่มี
หนาที่กําหนดความคาดหวังทางวิชาการไวในระดับสูง เปนผูดูแลตรวจสอบแผนการเรียนการสอน ทาํ
การนิเทศชั้นเรียน และเปนผูกํากับดูแลการใชหลักสูตรของโรงเรียน เปนตน (Lashway, 2003) 
 ตอมาในชวงทศวรรษ 1990 สังคมเริ่มใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของความรับผิดชอบ
ที่สามารถตรวจสอบได (standards-based accountability) โดยสถาบันผูนําทางการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Institute for Educational Leadership (2000) ไดระบุบทบาทความรับผิดชอบ
ของผูบริหารโรงเรียนที่เพิ่มเติมจากการบริหารงานประจําที่เคยทําปกติอยูแลว เชน จะตองเปนผูนํา
การเรียนรูของนักเรียน จึงตองมีความรอบรูทั้งเนื้อหาสาระทางวิชาการและเทคนิควิธีสอน จะตอง
ทํางานรวมกับครูในการเสริมสรางทักษะที่เขมแข็งใหแกครู รวมกันเก็บขอมูล วิเคราะหและใชขอมูล
เพื่อเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ตั้งแตนักเรียน ครู ผูปกครอง หนวยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ฯลฯ เปนตน และเขามามีสวนรวมใน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองมีทักษะดานภาวะผูนําสูงมี
ความรูความเขาใจตอการใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตรในประเด็นดังกลาวอยางชาญ
ฉลาดและเกิดผลสําเร็จนั่นเอง  
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 นอกจากนี้ นิยามดังกลาวยังไดถูกขยายความเพิ่มเติมโดย King (2002)  ที่สรุปวา อะไรก็
ตามที่ผูนําตองทําเพื่อนําไปสูการปรับปรุงดานการเรียนการสอน  อยางไรก็ดี แมทุกฝายตางเห็นพอง
ตองกันถึงความสําคัญของความเปนผูนําทางวิชาการก็ตาม แตกระบวนทัศนในเรื่องนี้ยังขาดความ
ชัดเจนในแงไมมีทฤษฎีรองรับเพียงพอ นอกจากระบุถึงปจจัยที่เปนองคประกอบของการเปนผูนําทาง
วิชาการ เชน การมีวิสัยทัศนที่ดีดานการเรียนการสอน การมีเกณฑมาตรฐานที่เขมงวด การใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ การใหความสําคัญตอการพัฒนาทางวิชาชีพ การสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
(learning communities) เปนตน ทั้งนี้ผูบริหารจะตองแสดงออกดวยพฤติกรรมตอประเด็นดังกลาว
อยางชัดเจน นั่นคือ ตองรับผิดชอบตอผลของการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเต็มที่ (Supovitz & 
Poglinco, 2001; NAESP, 2001; King, 2002) และ Alig-Mielcarek (2003) สรุปวาภาวะผูนําทาง
วิชาการจะเกี่ยวของกับจิตลักษณะ(traits) พฤติกรรม (behaviors) และกระบวนการ (processes) ตาง ๆ 
ที่บุคคลตองการ และผูบริหารโรงเรียนใชเพื่อใหมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในเรื่อง
เดียวกันนี้ Du Four (2002) ระบุวา เมื่อมีการนําเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษามา
ประเมินสงผลใหบทบาทของผูนําทางวิชาการที่เคยนิเทศการสอนของครูตองปรับเปลี่ยนไปเปนเอาใจ
ใสดูแลการเรียนรูของนักเรียน (student learning) มากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้จึงมีคําที่ใชคลายคลึงกันอยู
หลายคํา เชน ภาวะผูนําทางวิชาการหรือภาวะผูนําดานการเรียนการสอน (instructional leadership)  
ภาวะผูนําทางการศึกษา (educational leadership)  ภาวะผูนําการเรียนรู (learning leader) หรือ ภาวะ
ผูนําโรงเรียน (school leadership) 
 จากคํานิยามดังกลาวขางตน จะเห็นวาภาวะผูนําทางวิชาการ มีองคประกอบที่เกี่ยวของกับ จิต
ลักษณะ(traits) พฤติกรรม (behaviors) และกระบวนการ (processes) ตาง ๆ ที่ผูนําใชเพื่อมีอิทธิพลหรือ
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงมีตัวแบบและกรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการที่ผูวิจัยใชในการ
สังเคราะหเพื่อกําหนดองคประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผูนําทางวิชาการในการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 Hallinger & Murphy (1985) ไดพัฒนาตัวแบบของการจัดการดานการเรียนการสอน โดย
การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 10 คน ในเขตกร
ศึกษาแหงหนึ่ง และศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการรวบรวมขอมูล
จาก ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรโรงเรียน และที่ปรึกษาดานการบริหารจากสวนกลาง ใชแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ โดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน เชน การ
สังเกตผูบริหารสถานศึกษาในชวงการประเมินทางคลินิก  รายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูบริหารสถานศึกษามี
สวนรวม สงเสริมหลักสูตรและการสอนในโรงเรียน  และชวงเวลาในการประชุมครู ตลอดจนวาระการ
ประชุมตางๆ และไดพัฒนากรอบแนวคิดของการจัดการดานการเรียนการสอนที่มีองคประกอบและคํา
นิยามเกี่ยวกับงาน 11 ขอ จาก 3 องคประกอบของการจัดการดานการเรียนการสอน ดังนี้ 
  (1)  การนิยามพันธกิจ (defines the mission) เปนการจัดทํากรอบแนวคิด เปาหมาย
โรงเรียนและสื่อสารเปาหมายโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทราบโดยวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริหารโรงเรียนใช
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เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียน บิดามารดา และนักเรียนทราบเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานโดยใช
การติดตอส่ือสารทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ (เชน คูมือ, การประชุมบุคลากร, การ
สนทนากับผูรวมงานหรือนักเรียน, ปายประกาศ, และการประชุมครูและผูปกครอง เปนตน) 
  (2) การจัดโปรแกรมดานการเรียนการสอน (manages instructional program) 
ประกอบดวย การทํางานโดยตรงกับครูในดานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน หนาที่ของงานในดาน
นี้คือ การใหคําแนะนําและการประเมินการเรียนการสอน การติดตอประสานงานหลักสูตร และการกํากับ
ติดตามความกาวหนาของนักเรียน การใหคําปรึกษาและการประเมินการเรียนการสอน ประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน แกครู การกํากับติดตามการเรียนการสอนในชั้นเรียน  จาก
การเยี่ยมชมหองเรียนอยางไมเปนทางการ และการเชื่อมโยงการปฏิบัติการในชั้นเรียนกับเปาหมาย
โรงเรียน  การติดตอประสานงานหลักสูตร  หมายถึง กิจกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ใหโอกาสบุคลากร
ในการรวมมือกัน  ในการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การจัดการดานการ
เรียนการสอนในหนาที่ของงาน  ในการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน หมายถึง การที่ผูบริหาร
สถานศึกษาใชผลการทดสอบในการตั้งเปาหมาย การประเมินหลักสูตร การประเมินการเรียนการสอน และ
การวัดความกาวหนาที่มุงไปที่เปาหมายของโรงเรียน 
  (3) การสงเสริมองคบรรยากาศโรงเรียน (promotes school climate) ประกอบดวย 
พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการใชเวลาในการเรียนการสอน การสงเสริมกรพัฒนาวิชาชีพ 
การบํารุงรักษา การจัดหาสิ่งจูงใจใหครูผูสอน การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ และการ
จัดกาสิ่งจูงใจในการเรียนรู ดังกรอบแนวคิดแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 8  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ Hallinger & Murphy  
 

การนิยามพันธกิจ การจัดโปรแกรมดานการเรียนการสอน การสงเสริมบรรยากาศโรงเรียน 

- การจัดกรอบแนวคิด เปาหมาย
ของโรงเรียน 

- การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 

- การใหคําปรึกษาและการประเมิน
การเรียนการสอน 

- การประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร 
- การกํากับติดตามความกาวหนาของ
นักเรียน 

- การใชเวลาในการเรียนการสอน 
- การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
- การบํารุงรักษา 
- การจัดสิ่งจูงใจใหครูผูสอน 
- การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ 
- การจัดสิ่งจูงใจใหนักเรียน 

 
 หลังจากนั้น  Murphy (1990)  ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการโดยการสังเคราะห
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ความกาวหนาของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงดานองคการ เพื่อสรางกรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา ประกอบดวย
ภาวะผูนําทางวิชาการ 4 องคประกอบ แบงเปนบทบาทและพฤติกรรมตาง ๆ  16 ขอ ดังนี้ 
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  (1)  การพัฒนาพันธกิจและเปาหมาย (developing mission & goals) เปนพื้นฐานใน
การพัฒนาวัตถุประสงครวมกัน และการเชื่อมโยงความพยายามภายในโรงเรียน เกี่ยวกับวิสัยทัศน
รวมกัน Murphy แบงองคประกอบนี้ออกเปนบทบทหรือพฤติกรรมสําคัญ 2 ประการของผูบริหาร
สถานศึกษา การจัดทํากรอบแนวคิดเปาหมายโรงเรียน และการสื่อสารเปาหมายโรงเรียน การจัดทํา
กรอบแนวคิดเปาหมายโรงเรียน ประกอบดวย การตั้งเปาหมายที่เนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสําหรับ
ผูเรียนทุกคน ประกอบดวย ขอมูลของผลงานในอดีตและปจจุบัน และรวมทั้งความรับผิดชอบของ
ผูรวมงานในการบรรลุเปาหมาย การสื่อสารเปาหมายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการกับนักเรียน บิดามารดา และครูใหเห็นความสําคัญของเปาหมายโรงเรียนเพื่อใชเปน
กรอบแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
  (2) การบริหารจัดการผลิตดานการศึกษา(managing the educational production 
function) องคประกอบนี้มุงเนนการจัดการพฤติกรรมของผูนําทางวิชาการ สงเสริมคุณภาพการสอน
โดยการประชุมและการประเมินครู การเยี่ยมชั้นเรียน การใหขอเสนอแนะ การใหขอมูลยอนกลับใน
ดานกระบวนการเรียนการสอน และการกําหนดกรอบงาน การมอบหมายงานใหแกครู จัดสรรเวลาใน
การเรียนการสอน  การเชื่อมโยงหลักสูตรกับการเรียนการสอน  ตลอดจนการกํากับติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
  (3) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการ (promoting an academic leaning 
climate) หมายถึง พฤติกรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีอิทธิพลตอบรรทัดฐาน ความเชื่อและเจตคติ
ของครู นักเรียน และผูปกครอง โดยการตั้งความคาดหวังและมาตรฐานทางบวก  การใหความสําคัญ
กับวิสัยทัศนสูง  การจัดหาสิ่งจูงใจใหแกครูและนักเรียน  และการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึง
องคประกอบเหลานี้ สัมพันธโดยตรงกับกระบวนการสอนและการเรียนรูในชั้นเรียน 
  (4) การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนงาน (developing a supportive work 
environment) แสดงใหเห็นวิธีที่ผูนําทางวิชาการในการสรางโครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่
สนับสนุนกระบวนการสอนและการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และเอื้อตอการเรียนรู การใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวมอยางมีความหมาย การพัฒนาความรวมมือและ
ความสามัคคี การคงไวซ่ึงทรัพยากรภายนอกที่มั่นคงในการสงเสริมเปาหมายของโรงเรียน และสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานและโรงเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 9  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ Murphy  
 
การพัฒนาวิสัยทัศนและ

เปาหมาย  
การบริหารจัดการผลิต

ดานการศึกษา 
การสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูทางวิชาการ  
การพัฒนาสิ่งแวดลอมงาน

ท่ีสนับสนุน  
- การสรางกรอบแนวคิด 
เปาหมายโรงเรียน 

- การสื่อสาร เปาหมายของ
โรงเรียน 

- การสงเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอน 

- การใหคําปรึกษาและการ
ประเมินการเรียนการสอน 

- การจัดสรรเวลาในการเรียน
การสอน 

- การประสานงานหลักสูตร 
- การกํากับติดตาม
ความกาวหนาของผูเรียน 

- การตั้งความคาดหวังและ
มาตรฐานทางบวก 

- การใหความสําคัญกับ
วิสัยทัศนสูง 

- การจัดหาสิ่งจูงใจใหแกครู
และนักเรียน 

- การสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

- การจดัส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย 
และเอือ้ตอการเรยีนรู 

- การใหโอกาสสําหรับการมี
สวนรวมอยางมีความหมาย
ตอนักเรียน 

- การพัฒนาความรวมมือ
และความสามัคคีของ
บุคลากร 

- การรักษาทรัพยากร
ภายนอกเพื่อสนบัสนุน
เปาหมายโรงเรียน 

- สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบานและโรงเรียน 

 
 ตอมา Weber (1996) ไดสรุปองคประกอบสําคัญ ๆ ของภาวะผูนําทางวิชาการไวดังนี้ คือ  
  (1) การใหคํานิยามพันธกิจของโรงเรียน (defining the school’s mission) เปนกระบวนการ
ความรวมมือและการสะทอนผลตอการพัฒนาพันธกิจที่มีความชัดเจนและตรงไปตรงมาของผูมีสวน
เกี่ยวของ ดังนั้น พันธกิจของโรงเรียนควรจะเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครู 
นักเรียน และผูปกครอง โดยเปดโอกาสใหไดมีสวนในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจและ
ความคาดหวังของโรงเรียนเพื่อนําไปสูการกําหนดเปนพันธกิจรวมของโรงเรียนตอไป   
  (2) การจัดการหลักสูตรและการสอน (managing curriculum & instruction) การจัด
หลักสูตรและการสอนนั้นจะตองมีความสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการใหคําปรึกษา การนิเทศ
ในชั้นเรียน  มีการกํากับติดตามการเรียนการสอนใหเปนไปตามพันธกิจของโรงเรียน   การจัดหาและ
สนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมและวิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในการเรียน
การสอน  ตลอดจนการจัดหาและสนับสนุนใหมีการนําขอมูลสถิติมาใชเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนดวย   
  (3) การสงเสริมบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู (promoting a positive learning 
climate) สําหรับการสงเสริมบรรยากาศทางบวกในการเรียนรูนั้นประกอบดวยความคาดหวังและเจตคติของ
โรงเรียนในภาพรวมซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงมีองคประกอบยอย
ตางๆ ไดแก การสงเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูโดยการสื่อสารใหทราบถึงเปาหมายของโรงเรียน   
การตั้งความคาดหวังตอโรงเรียนไวสูง  และการจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนนั่นเอง   
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  (4) การสังเกตและการปรับปรุงการเรียนการสอน (observing & improving 
instruction) Weber เสนอแนวคิดวา การสังเกตเปนการสรางโอกาสปฏิสัมพันธทางวิชาชีพ 
(observations are opportunities for professional interactions) ปฏิสัมพันธเหลานี้จะชวยใหโอกาสใน
การพัฒนาวิชาชีพทั้งผูสังเกตและผูถูกสังเกต กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความสัมพันธที่มีตอกันจะพัฒนาทั้ง
ความรวมมือ และการไดรับขอมูลขาวสารที่มีคุณคาในดานความกาวหนาทางวิชาชีพของทั้งสองฝาย    
  (5) การประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน (assessing the instructional program) 
ผูนําทางวิชาการจะตองเปนผูริเร่ิมและชวยเหลือในการวางแผน การออกแบบ การใช การวิเคราะห 
และการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร  ซ่ึงการศึกษา การสังเกต การสะทอนผล และ
การทบทวนปรับปรุงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอในดานหลักสูตรจะชวยใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิผล   
 จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นวามีความคลายคลึงกับแนวคิดของ Murphy (1990) และสามารถ
สรุปเปนกรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ Weber ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 10  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ Weber 
 

การนิยามพันธกิจ
ของโรงเรียน 

การบริหารหลักสูตร
และการสอน 

การสงเสริม
บรรยากาศทางบวก

ในการเรียนรู 

การสังเกตและการ
ปรับปรุงการสอน 

การประเมิน
โปรแกรมการสอน 

- การพัฒนาวิสัยทัศน
และเปาหมายรวมกับผู
มีสวนไดสวนเสีย 

- กํากับติดตามการ
เรียนการสอนให
เปนไปตามพันธกิจ
ของโรงเรียน  

- การจัดหาและ
สนับสนุนใหมีการ
นํานวัตกรรมและ
วิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่สุด(best practices) 
ในการเรียนการสอน 

- การจัดหาและ
สนับสนุนใหมีการ
นําขอมูลสถิติมาใช
เพื่อพัฒนา การเรียน
การสอน 

- สงเสริมบรรยากาศที่
ดีในการเรียนรูโดย
การสื่อสารใหทราบ
ถึงเปาหมายของ
โรงเรียน 

- การตั้งความคาดหวัง
ไวสูง 

- การจัดสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู 

- สังเกตการสอนและ
ปรับปรุงการเรียน  
การสอน 

- สรางโอกาสและ
สงเสริมใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพครู  

- สงเสริมใหมีการ
วางแผน การ
ออกแบบ การ
บริหารจัดการ  การ
ประเมินผลและการ
วิเคราะหเพื่อความมี
ประสิทธิผลของ
หลักสูตร 
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 ตอมา Leithwood &  Duke (1999) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษาวา นอกจาก
มุมมองที่เปนบทบาท (role) ของผูบริหารโรงเรียนเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ดังนั้น จึงไดทําการ
วิเคราะหบทความดานภาวะผูนําทางการศึกษาที่ปรากฏอยูในวารสารตาง ๆ ทางการบริหารตั้งแตป 1985 
- 1995 พบวา มีแนวคิดสําคัญ (distinct conceptions) ดานภาวะผูนําอยู 6 ประเด็นไดแก  ดานจัดการเรียน
การสอน (instructional)  ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational)  ดานการสงเสริมคุณธรรม 
(moral) ดานการสงเสริมการมีสวนรวม (Participative)  ดานการบริหารจัดการ (managerial)  และดาน
ความเทาทันสถานการณ (contingent) ภายใตกรอบแนวคิด ดังแสดงในตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางการศึกษาของ Leithwood &  Duke 
 
การจัดการเรียน   

การสอน 
การเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง 

การสงเสริม
คุณธรรม 

การสงเสริมการ
มีสวนรวม 

การบริหาร
จัดการ 

ความเทาทัน
สถานการณ 

การที่ผูบริหารมี
อิทธิพลตอครู
ไปสูทศิทางที่ชวย
ปรับปรุงระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนใหสูงข้ึน 

ความสามารถของ
ผูบริหารในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถ
และความเอาใจใส
ตอผลงานของ
คณะครูในโรงเรียน
ใหสูงข้ึน 

การที่ผูบริหารมี
อิทธิพลตอผูอืน่
เกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏบิัติที่
มีคุณธรรม
จริยธรรมทําให
ทุกคนสามารถ
แยกแยะประเด็น
ใดถูกหรือผดิ ควร
ปฏิบัติหรือควร 
ละเวน 

การไดเขามารวม
ในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนโดย
สมาชิกที่ประกอบ
ข้ึนเปนชุมชน
โรงเรียน 

การบริหาร
โรงเรียนอยางมี      
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การสราง
ความสามารถของ
ฝายตาง ๆ ใหมี
ความยืดหยุนเพื่อ
รองรับ
สถานการณ  
ใหมๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได
ตลอดเวลา 

 
 ตอมาในป 2003 Alig-Mielcarek (2003) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “A Model of School Success : 
Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะหตัวแบบภาวะ
ผูนําทางวิชาการของ Hallinger & Murphy (1985); Murphy (1990);  Weber (1996) ไดขอสรุปวา ตัวแบบ
ดังกลาวมีความสอดคลองและคลายคลึงกัน 3 ประการ กลาวคือ การใหคํานิยามและการสื่อสาร
เปาหมายรวม (defines & communicates shared goals) การกํากับติดตามและการใหขอมูลปอนกลับ
ตอกระบวนการสอนและการเรียนรู (monitors & provides feedback on the teaching and learning 
process) และการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั้งโรงเรียน (promotes school wide professional 
development) ซ่ึงจากการตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษและการพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําทางวิชาการที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนไดขอคําถามเกี่ยวกับ
องคประกอบดานภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 23 ขอ ดังกรอบแนวคิดที่แสดงในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ Alig-Mielcarek 
 

การใหคํานิยามและการสื่อสาร
เปาหมายรวม  

การกํากับติดตามและการใหขอมูล
ปอนกลับตอกระบวนการสอน 

และการเรียนรู  

การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
ท้ังโรงเรียน  

- ใชขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปน
แนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียน
การสอน 

- สนับสนุนใหครูใชขอมูลผลสัมฤทธ์ิ
ในการวิเคราะหความกาวหนาของ
นักเรียน 

- พัฒนาเปาหมายทางวิชาการรวมกับ
ครู 

- การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนให
ผูเกี่ยวของทราบ 

- ทํางานรวมกับครูเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ประเมินผล และแปล
ความหมายขอมูล 

- ตัดสินใจโดยยึดเปาหมายของ
โรงเรียนเปนหลัก 

- พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนโดย
กําหนดมาตรฐานและความคาดหวัง
ของนักเรียนไวสูง 

- ตั้งมาตรฐานความสําเร็จไวสูงและมี
ความเปนไปได 

- เย่ียมชั้นเรียนเพื่อใหมั่นใจวาการเรียน
การสอนในชั้นเรียนสอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน 

- กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

- ทํางานรวมกับนักเรียนในดานวิชาการ 
- มีเวลาอยูในโรงเรียนใหมาก 
- ใชวิธีการสังเกตเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครูแทนการประเมินผล 

- ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครู 

- จัดใหมีการสะทอนผลอยางไมเปน
ทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
และการเรียนรูของนักเรียน 

 

- การสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพที่สอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน 

- การสงเสริมโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ
เกี่ยวกับวิธีการ/กระบวนการเรียนการ
สอนที่ดีที่สุดในโรงเรียน 

- วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการจําเปนของครู 

- สนับสนุนสงเสริมใหครูวางแผน
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

- วางแผนใหบริการพัฒนาวิชาชีพครู 
แกครู 

- จัดหาวัสดุอุปกรณและทรัพยากรที่
เปนประโยชนตอวชิาชีพใหแกครู 

- จัดใหมีกิจกรรมความรวมมือ   
ระหวางครู 

 
 และในปตอมา Blase & Blase (2004) ไดสังเคราะหองคประกอบภาวะผูทําทางวิชาการจาก
แนวคิดของ Hallinger & Murphy (1987) และSheppard (1996) ไดขอสรุปวา พฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนพิจารณาไดจากองคประกอบยอยๆ ดังนี้ คือ (1) การจัดกรอบแนวคิด
เปาหมายของโรงเรียน  (2) การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (3) การใหคําปรึกษาและการประเมินการ
เรียนการสอน  (4) การประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร  (5) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน  (6) 
การใชเวลาในการเรียนการสอน  (7) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (8)  การบํารุงรักษา (9)  การจัดสิ่งจูงใจ
ใหครูผูสอน (10)  การควบคุมมาตรฐานของวิชาการ  และ(11) การจัดสิ่งจูงใจใหนักเรียน ซ่ึงจากการ
วิเคราะหองคประกอบดังกลาวจะเห็นวามีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของ 
Murphy (1990) ที่แบงองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการเปน 4  องคประกอบดังกลาวแลวในตอนตน 
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 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการในทัศนะนักวิชาการของไทยนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบเพื่อ
การปฏิรูปการเรียนรู ดานความเปนผูนําทางวิชาการ (instructional leadership) โดยเนนความเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงไว 5 องคประกอบ  คือ  มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  มีความ
เปนผูนําในการริเริ่มการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู  มีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ  และมีการ
แสวงหาความรูใหม ๆ มาปรับใชตลอดเวลา  ในขณะที่ กิตติมา ปรีดีดิลก (2545) ใหทัศนะในเรื่องนี้วา 
บทบาทของการเปนผูนําของผูบริหารวาไดถูกพัฒนาเมื่อหลายปที่ผานมาซึ่งในสมัยนั้นจะพูดถึงบทบาท
ของผูบริหารในเรื่องเดิมๆ เชน เรื่องของบุคลากร  นักเรียน โรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน การเงินและการจัดการ การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก และความสัมพันธระหวางงานตางๆ โดย
โยงสูบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการแบบตาง ๆ เชน  การวางแผน การจัดองคการ การนําและการ
ควบคุมแตปจจุบันนี้ผูบริหารการศึกษาจะตองเพิ่มการฝกฝนในเรื่องของการเปนผูนําทางการสอน 
(instructional leader) ดวย แตเมื่อเร็วๆ นี้ มีผลการวิจัยจากการศึกษาผูบริหารโรงเรียนในรัฐอิลลินอย 
มากกวา 500 คน พบวา ผูบริหารที่จะประสบผลสําเร็จในสมัยนี้ ควรทําหนาที่เปนผูนําทางการสอนหรือ
ผูนําทางวิชาการดวย  โดยมีความเขาใจและสามารถดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ เชน การประเมินผลการ
ทํางานของครู   การตั้งความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับนักเรียนและครู  การเนนความมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูง   
การจัดใหมีและดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน  การดํารงไวซ่ึง
ความสัมพันธภายในเชิงบวกกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การจัดสภาพแวดลอมใหมีความ
ปลอดภัยและคงความมีระเบียบ  การพัฒนาแผนการพัฒนาโรงเรียน  การจัดใหมีระบบการสื่อสารภายในที่
ดี  และการเขมงวดตอการคัดเลือกผูจะมาดํารงตําแหนงครู นอกจากนี้ สมคิด  สรอยน้ํา (2547) ไดพฒันาตวั
แบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสังเคราะหแนวคิดสําคัญเพื่ออธิบายปจจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการที่เปนปจจัยสาเหตุหรือสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูวาประกอบดวย 
คุณลักษณะที่บงชี้ตอไปนี้ คือ การเปนผูมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาในหลักสูตรกลุมตางๆ  
การตระหนักวาไมมีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด  การตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร  การพัฒนาความ
เปนมนุษย  การเปนตัวแบบเชิงวิชาการ  การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  การจัดการให
เปนไปตามแผนการสอน และการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 จากการศึกษาวิเคราะหตัวแบบและกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบ
ภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการวิจัย  4 องคประกอบ คือ การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับ
ติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียน การสอน  การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการตั้งเปาหมายของ Locke & Latham (1984, 1990) ที่มี
สมมติฐานวา การตั้งเปาหมายที่ทาทายชวยจูงใจบุคคลใหเพิ่มผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายตางๆ และการให
ขอมูลปอนกลับมีความสําคัญตอพลังในการจูงใจ ยิ่งไปกวานั้น บุคคลอาจตองการทรัพยากรหรือโอกาส
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ตางๆ ในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชวยในการพัฒนางานอันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 
ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรทํางานรวมกับคณะครูในการใหนิยามเปาหมายรวมกัน โดยมีการกํากับติดตาม
และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเพราะมีความสัมพันธกับเปาหมายรวมที่กําหนด
ไว และเปนความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนในการจัดหาทรัพยากรและโอกาสตางๆ ในการพัฒนา
วิชาชีพที่จะชวยใหครูบรรลุเปาหมายได (Alig-Mielcarek , 2003)   
 อยางไรก็ดี เนื่องจากโรงเรียนโดยทั่วไปมักมีบริบทที่แตกตางกัน เชน ขนาด สถานที่ตั้ง เปนตน 
Portin (2001) จึงพยายามสรุปบทบาทที่เหมือนกันของอาจารยใหญแมจะตองบริหารโรงเรียนที่มี
บริบทตางกันก็ตามการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูนําในสงเสริมใหมีการปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนยอมจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
และจากการสังเคราะหผลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ของ Sheppard (1996) พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงมี
องคประกอบสําคัญ คือ การสนใจในการพัฒนาวิชาชีพ และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษา ธงชัย สันติวงษ (2538 อางถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2548) ใหทัศนะในเรื่องนี้วา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการคัดเลือกตัวบุคคลและอบรมพัฒนา รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (performance appraisal) ในองคการสมัยใหม ถือวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
สวนหนึ่งของการวางแผนระยะยาวที่ตองมีการสนใจเปนพิเศษ ซ่ึงเทากับเปนการสรางความมั่นใจให
เกิดขึ้นวาองคการจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายระยะยาวไดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพที่เกิด
จากการ สรรหา คัดเลือก อบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีผลสงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาไดอยางยั่งยืน และเมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ของ Hoy & Miskel (2001) ดานผลผลิตยังพบวา  คุณภาพของการปฏิบัติงานถือเปนตัวบงชี้ความมี
ประสิทธิผลที่สําคัญของโรงเรียน กลาวคือ  ถาครูมีคุณภาพการสอนหรือการปฏิบัติงานต่ํา นักเรียนก็
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย  ดังนั้น ผูบริหารจะตองสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพความตองการจําเปนที่แทจริงของครู มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  
กํากับติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ (Chrispeels, 1990; Purkey & Smith,1983; Duttweiler, 
1988; Shannon & Bylsma, 2003; Office of Superintendent of Public Instruction, Olympia, 2003) 
ทั้งนี้ ครูที่สอนในโรงเรียนจะตองไดรับการพัฒนาโดยเนนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตรการ
สอน และการประเมินผลอยางเปนระบบ  เชน  จัดใหมีการเยี่ยมชั้นเรียน กํากับติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร เนนงานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพของครู และพยายามให
ขอมูลปอนกลับแกครู นักเรียนอยางสม่ําเสมอ (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ, 2545;       
Alig-Mielcarek, 2003) 
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 นอกจากนี้ จากสาระบัญญัติในหมวด 4 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 ที่กําหนดแนวการจัดกระบวนการเรียนรูใหโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการ 
แนวนโยบายดังกลาวซึ่งถือเปนภาระงานสําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองคิดคน
นวัตกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา โดยที่นโยบายยังอยูในลักษณะของ
วิสัยทัศนที่มุงมั่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแตยังขาดยุทธศาสตรที่เปนแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนตอการบรรลุเปาหมาย ในเร่ืองนี้ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2549) ไดกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาผูบริหารและครูซ่ึงถือเปนบุคลากรหลักที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาและรองรับการกระจาย
อํานาจสูโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสภาการศึกษาภูมิภาคทางใตของสหรัฐอเมริกา (The Southern 
Regional Education Board)  ที่ไดสังเคราะหงานวิจัยตาง ๆ พบวามียุทธศาสตรกวาง ๆ 6 ประการ ที่
เหมาะสมสําหรับผูบริหารโรงเรียนนําไปเปนแนวดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ดังนี้ 
(Hoachlander et.al., 2001) คือ (1) มุงยกระดับความคาดหวังและมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียนให
สูงขึ้นอยางจริงจัง  (2) ยกระดับความใสใจตอการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหนาสนใจและมีส่ือการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัยอยางเพียงพอ (3) มุงใหความสําคัญและสนับสนุนตอการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาดาน
วิชาชีพของครูอาจารย (4) บริหารจัดการปจจัยตาง ๆ ของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 
(5) สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูปกครอง บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน และ(6) มีแนวทางการ
ปฏิรูปโรงเรียนโดยยึดหลักใชผลการประเมินและการวิเคราะหขอมูลเปนพื้นฐานที่สําคัญดําเนินการ  
และจากการสังเคราะหงานวิจัยเพิ่มเติมโดย Murphy & Datnow (2003) ไดขอสรุปวา ผูบริหาร
โรงเรียนคือกุญแจสําคัญตอความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน โดยตองปฏิบัติ
หนาที่สําคัญในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (leading change) คือ (1) กํากับดูแลกระบวนการปฏิรูป 
และใหการสนับสนุนตอการดําเนินการที่เปนไปตามแนวทางการปฏิรูป (2) สนับสนุนการปฏิรูปโดย
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานอยางเหมาะสมและชวยขจัดอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกที่
อาจขัดขวางตอการปฏิรูปดังกลาว และ(3) สงเสริมและกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ
ปฏิรูปและการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
 สรุปไดวา ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับจิตลักษณะ พฤติกรรม 
และกระบวนการตางๆ ที่ผูบริหารโรงเรียนใชเพื่อมีอิทธิพลหรือสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบดวย การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียน การสอน  การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดังกรอบ
แนวคิดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการวิจัย 
 

การนิยามและการสื่อสาร
เปาหมายรวม 

การกํากับติดตาม และให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอน 

การสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ 

การเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง 

การใหผูเกี่ยวของไดรวม
รับทราบเปาหมายในการ
ดําเนินงาน และมีสวน
รวมดําเนินการในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
1) ใชขอมูลผลสัมฤทธิ์เปน
แนวทางในการจัด
โปรแกรมการเรียนการสอน 
2) มีการวิเคราะห
ความกาวหนาของ
นักเรียน
3) พัฒนาเปาหมายทาง
วิชาการรวมกับครูโดย
กําหนดมาตรฐานและ
ความคาดหวังของ
นักเรียนไวอยางเหมาะสม  
4)  ประชาสัมพันธ
เปาหมายโรงเรียนให
ผูเก่ียวของทราบ 
5)  ตัดสินใจโดยยึด
เปาหมายที่กําหนดไวเปน
หลัก 
 

การนิเทศ กํากับติดตาม 
ประเมินผล และสะทอนผล
การปฏิบัติงานของครูใน
ดานตางๆ ตอไปนี้ คือ 
1) ตรวจแผนการสอนและ
บันทึกการสอนของครู 
2) ประชุมรวมกับครูทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
3) เยี่ยมช้ันเรียนโดย
สม่ําเสมอหรือทุกวัน 
4) ใชเวลาสวนใหญ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
5) ประเมินผลการสอน
ของครูอยางตอเนื่อง 
 

การดําเนินงานพัฒนาครู
ในดานตางๆ คือ  
1) จัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพครูภายในโรงเรียน
อยางนอยปละครั้ง 
2) สงเสริมครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูเขารับการ อบรม
วิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ 
3) วางแผนพัฒนาวิชาชีพ
ใหสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของครู 
4) เสนอแนะใหครูจัดทํา
แผนพัฒนาวิชาชีพครูของ
ตนเองในแตละป 
5) จัดหาวัสดุอุปกรณและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพครู 

ลักษณะ/พฤติกรรมของ
ผูบริหารที่เอื้อตอการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
ไดแก  
1) มีวิสัยทัศนในการ
บริหารโรงเรียน   
2) มีศักยภาพทางวิชาการ
เปนที่ประจักษของครูและ
บุคคลทั่วไป   
3) มีความรูความสามารถ
ในการเปนผูนําในการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  
4) มีความรูความสามารถ
ในการปฏิรูปการเรียนรู 
5) มีความรูความเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

 

 
  จากกรอบแนวคิดดังกลาวสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการ
วิจัยไดดังภาพที่ 20 
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ภาวะผูนาํ 
ทางวิชาการ 

การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 

การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน 

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

ภาพที่ 20  ตัวแบบการวดัภาวะผูนําทางวิชาการ 
 

 ปจจัยท่ี 3  การจัดกระบวนการเรียนรู 
การเรียนรูเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของชีวิตและแสดงวาบุคคลผูนั้นมีความเจริญกาวหนา  

การเรียนรูจึงเปนหัวใจของการศึกษา หนาที่ของสถานศึกษาก็คือ “การจัดกระบวนการเรียนรู” อยางไดผล
นั่นเอง (สุมน อมรวิวัฒน, 2544)  คําวา “การเรียนรู (learning)” นั้นมีขอบเขตที่ครอบคลุมความหมายสอง
ประการ คือ การเรียนรูในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู (learning process)” ซ่ึงหมายถึง การ
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู  และการเรียนรูใน
ความหมายของ “ผลการเรียนรู (learning outcome)” ซ่ึงไดแก ความรูความเขาใจในสาระตางๆ 
ความสามารถในการกระทํา การใชทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้งความรูสึกหรือเจตคติอันเปนผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูหรือการใชวิธีการเรียนรู กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การเรียนรูมีลักษณะเปนทั้ง
ผลลัพธที่เปนเปาหมายปลายทาง (ends) และวิธีการที่นําไปสูเปาหมาย (means) ซ่ึงทั้งสองลักษณะนี้เปน
องคประกอบที่สัมพันธกัน หากบุคคลมีกระบวนการแสวงหาความรูที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ตน บุคคลนั้นก็ยอมมีโอกาสที่จะเกิดความรูความเขาใจในสาระหรือกระบวนการตางๆ ไดอยางกระจาง
ถองแทและลึกซึ้ง เกิดความรูสึกหรือเจตคติไปในทางที่เหมาะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการ
กระทําหรือพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค (ทิศนา   แขมมณี, 2545) สอดคลองกับ นงลักษณ วิรัชชัย 
และสุวิมล  วองวานิช (2544) ที่สรุปวา กระบวนการเรียนรู หมายถึง วิธีการที่มีระบบที่ทําใหผูเรียนเกดิการ
เรียนรู การคิดเปน และทําเปนอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

องคประกอบสําคัญในการเรียนรูของบุคคลนั้นเกิดจากการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูจาก
การสอนของผูอ่ืน บุคคลจะใชกระบวนการเรียนรูหรือวิธีการเรียนรูตางๆ ที่อาจไดมาจากความคิดหรือ
ความชอบของตนเองหรือจากผูสอนในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ การเรียนรูเนื้อหาสาระใดดวย
กระบวนการหรือวิธีการที่ดีเหมาะสมกับสาระนั้นยอมสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี กลาวคือ เกิดการ
เรียนรูในเนื้อหาสาระนั้นๆ อยางกระจางและเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูควบคูไปดวย        
ดังแสดงในภาพที่ 21 (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
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การเรียนรูของบุคคล 

การเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูจากการ
สอนของผูอื่น 

กระบวนการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

สาระการเรียนรู 

 

ภาพที่ 21  องคประกอบสําคัญของการเรียนรู 
 

ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติแนวการจัดการศึกษาที่
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(learner centered) ของการเรียนรู หรือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาไมวาจะเปนระบบใด 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู  ดังสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ที่ไดบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูไววา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542)  

  (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกตางของผูเรียน   

  (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา 

  (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง   

  (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุล รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  

  (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน 
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

  (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดในทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
พอแม ผูปกครอง และชุมชนทุกฝายใหมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

และจากการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหรือปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู โดย ทิศนา แขมมณี (2545) มีขอคนพบ ดังนี้  
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 (1)  การบูรณาการสาระ  
 (2) ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม  
 (3) ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเฉพาะนิสัยรักการอานและการใฝรู 
 (4) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 (5) ฝกใหผูเรียนเผชิญสถานการณ 

 (6) ฝกใหผูเรียนลงมือกระทํา ปฎิบัติจริง 
 (7) ฝกทักษะกระบวนการคิดใหแกผูเรียน 
 (8) ฝกทักษะกระบวนการจัดการใหแกผูเรียน 
 (9) ฝกใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
 (10) ฝกใหผูเรียนประยุกตใชความรู 
 (11) จัดสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน แหลงวิทยาการและสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอ

การเรียนรูของผูเรียน 
 (12) ประเมินผูเรียนโดยใชขอมูลหลายดาน 
 (13) ประสานสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนเพื่อชวยกันพัฒนาผูเรียน 
 (14) ชวยสถานศึกษาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูใน

ชุมชน 
ถาพิจารณามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงถือเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเห็นวามีความสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  กลาวคือ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาซึ่งเปนจัดการ
เรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน กลาวคือ การจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงที่หลากหลายตามความตองการ มีความสุขในการเรียนรู ครู คณาจารยรูจักผูเรียน
เปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชส่ือที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู  จัดหา/พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปน
ระบบและสรางสรรค  สําหรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
 (1) มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 14) 
 (2) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย (มาตรฐานที่ 15) 

 (3) มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ (มาตรฐานที่ 16) 
 (4) มีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (มาตรฐานที่ 17) 
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 (5) มีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน (มาตรฐานที่ 18) 

 และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-
2553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2549) คือ  

 (1) มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มาตรฐานที่ 12) 
 (2) มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ

เรียนรู (มาตรฐานที่ 13) 
 (3) สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

(มาตรฐานที่ 14) 
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล  วองวานิช (2544) ที่ใหทัศนะ

เกี่ยวกับปจจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรูไววา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะเปนจริงไดเมื่อครู
จัดการเรียนการสอนที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดหาก
ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพที่เปนจริงและ
นําไปใชไดในชีวิตจริง  จัดหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทําใหผูเรียนสนใจติดตามศึกษา มี
บรรยากาศการเรียนที่อบอุนและเปนกันเอง  ใชวิธีการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางผูเรียน เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน  ใหผูเรียนไดลงมือทําจริง ให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและไดรับประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเพื่อ
กําหนดองคประกอบความเปนโรงเรียนคุณภาพตามกรอบแนวคิดในมิติองคประกอบเชิงระบบ ของ 
อํารุง  จันทวานิช (2545) พบวา กระบวนการเรียนรูเปนปจจัยดานกระบวนการที่สงผลตอคุณภาพของ
โรงเรียน ประกอบดวย การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด และการจัดบรรยากาศการ
เรียนรูเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

จากการวิเคราะหกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวสรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการจัดเนื้อหาสาระการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดเรียนรูโดยวิธีการที่
เหมาะสม ประกอบดวย  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย  การเนนกระบวนการคิด  การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู และการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ 
 1) การเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 “ผูเรียนสําคัญที่สุด” เปนคําสําคัญซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนคําที่กระตุนเตือนใหทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ไดหันกลับมาทบทวน ตรวจสอบความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตน พรอมทั้ง
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ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ และพันธกิจใหมในการจัดการเรียนรูเพื่อสนับสนุน สรางเสริม และพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามความมุงหวังของสังคม (สุวัฒน  เงินฉ่ํา, 2544) นักการศึกษาหลายทานได
ใหทัศนะไวสอดคลองกันวาหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู และหัวใจของการ
ปฏิรูปการเรียนรูคือการปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้งมาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่
เรียกวาผูเรียนสําคัญที่สุด (ประเวศ วะสี, 2544) ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2545) ใหทัศนะวาการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีบทบาท
หรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (active participation) ทั้งดานรางกาย ความคิด (สติปญญา) ความรูสึก 
(อารมณ) และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (สังคม) ในกระบวนการเรียนรู  และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543) ไดนิยามกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวาเปนการกําหนด
จุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู ส่ือการเรียน และการวัดผลที่มุงพัฒนาคนและชีวิตใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูเต็มตามความสามารถ สอดคลองกับความถนัดและความตองการของผูเรียน 
ในขณะที่ Brandes & Ginnis (1992) ใหทัศนะในเรื่องนี้วา การที่ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบในการเรียนรู
ของตนเอง ตั้งแตการวางแผน  การจัดระบบระเบียบ  การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู
ของตนเอง ซ่ึงองคประกอบทั้ง 4 ประการนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูของ
บุคคล (learning process) เปนการเรียนเชิงรุก ผูเรียนหาความรูไดจากเอกสาร เพื่อน แหลงความรู 
อาจารย และส่ิงแวดลอมโดยมีปฏิสัมพันธกันมีกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล มีหลัก
วิชาการรองรับ สรางองคความรูและประมวลความรูโดยผูสอนเปนผูแนะนํา ช้ีแนะ ใหแหลงขอมูล
รวมกัน กําหนดการเรียน และการประเมินผล   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) โดยคณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรูไดเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงควา เปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคล
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข 
บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสม  เปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย นาสนใจ เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน และมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช (2544) ที่ไดใหทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดวามีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ (1) มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน (2) 
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดคิดเอง ไดทํา
เอง และไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย (4) ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได และ (5) ทุกฝายตองมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2548) ที่กลาวถึงหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การมุง
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  การใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ  การใหผูเรียนพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง    
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การประเมินผลผู เรียนตามสภาพจริงและวิธีการหลากหลาย   การนําวิ ธีการเรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง  และทุกฝายมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ดาน
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 14 ที่กําหนดตัวบงชี้การจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว 7 ตัวบงชี้ คือ (1) มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน (2) มี
รายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ (3) มีการสงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ตอนสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน (4) มีการสงเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู (5) มีการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน (6) มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไป
ปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ และ(7) มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียน
การสอนและสอดคลองกับ สวัสดิ์  โพธิวัฒน (2547) ที่ไดสรุปมโนทัศนความสัมพันธเกี่ยวกับการยึด
ผูเรียนเปนสําคัญวา เปนการดําเนินงานของทุกสวนที่ยึดเอาผูเรียนเปนสําคัญ จะเปนจุดรวมของปจจัย
ทั้งหมดที่สงผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนรูโดยตรง และไดกําหนดตัวบงชี้/
สาระหลักเพื่อการวัดไวดังนี้ คือ (1) มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมกับชุมชน (2) ครูทุก
คนจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (3) มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม (4) 
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจและความถนัดของผูเรียน (5) ผูบริหารโรงเรียนใช
กระบวนการบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนฐาน โดยมีนักเรียนเปนเปาหมายหลัก (6) คณะครูและ
นักเรียนมีความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร และ(7) ดําเนินการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตาม
สภาพจริง 
 สรุปไดวา การเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการจัดกระบวนการเรียนรู  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และการจัดเนื้อหาสาระที่สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน 
เพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน ใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง  สรางนิสัยในการเรียนที่สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง 
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข และ
ไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 2)  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
 เนื่องผูเรียนแตละคนมีเชาวนปญญาแตละดานไมเหมือนกัน ทฤษฎีพหุปญญาจึง
กลายเปนทฤษฎีที่กําลังมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปจจุบัน 
กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายที่สามารถสงเสริมเชาวน
ปญญาหลายๆ ดาน มิใชมุงพัฒนาแตเพียงเชาวนปญญาดานใดดานหนึ่งเทานั้น  ดังเชนในอดีต เรา
มักจะมีการเนนพัฒนาการดานภาษาและดานคณิตศาสตรหรือดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะอันเปนการ
พัฒนาสมองซีกซายเปนหลัก ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสพัฒนาเชาวนปญญาดานอื่นๆ เทาที่ควร 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่มีเชาวนปญญาดานอื่นสูงจะขาดโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาในดานที่ตนมี
ความสามารถหรือความถนัดเปนพิเศษ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของสติปญญาหลายๆดาน
จะชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยางรอบดาน พรอมทั้งชวยสงเสริมอัจฉริยภาพ
หรือความสามารถเฉพาะตนของผูเรียนไปในตัวดวย (ทิศนา แขมมณี, 2548) ดังนั้น การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายจะชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของแต
ละบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 15 ที่กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลายโดยมีตัวบงชี้ ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน, 2549)  
 (1) มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
 (2) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สรางสรรคของผูเรียน 
 (3) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 (4) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานยิมที่ดีงาม 
 (5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 
 (6) มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 (7) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพของผูเรียนอยางหลากหลายนั้นเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมดาน
ศิลปะ  การจัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี/นาฏศิลป  การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา/นันทนาการ  
การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  และการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  
 3)  การเนนกระบวนการคิด  
 การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางสมอง 
การกระทําและประสบการณ โดยเกี่ยวของกับความจํา ความเขาใจ การนึกคิด การรับรู การวิเคราะห 
และการแกปญหา  การเรียนรูในเรื่องใดสามารถเขาใจถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองนั้นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทําที่มีกระบวนการทางความคิดมาเกี่ยวของพรอมกับการ
ปฏิบัติเพื่อเกิดขอสรุปที่เปนการเรียนรู ความเขาใจ และสามารถทําได (สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, 2548) 
ดังนั้น การคิดจึงมีลักษณะเปนกระบวนการไมใชเนื้อหา  การสอนหรือพัฒนาการคิดจึงตองเปนการ
สอนกระบวนการหรือวิธีการ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนหลากหลาย
แนวทาง ไดแก (ทิศนา  แขมมณี, 2548) 
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 (1) การสงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาสมอง เชน การไดรับสารอาหาร น้ํา 
การหายใจที่เหมาะสม การไดรับการพักผอนที่เพียงพอและการบริหารสมอง 
 (2) การจัดสภาพแวดลอมที่ดี โดยใหผู เรียนเปนแบบอยางที่ดี และอยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการคิด 
 (3) การใชโปรแกรม /หลักสูตร/ส่ือสําเร็จรูปที่พัฒนาขั้นเพื่อฝกทักษะการคิดเฉพาะ
ทักษะโดยตรง 
 (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยอาศัยทฤษฎี หลักการตางๆ ที่สงเสริม
การคิด เชน ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎีการสรางความรู  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ
กับการคิด อาทิ หลักโยนิโสมนสิการ เปนตน 
 (5) การสอนและฝกทักษะการคิดโดยใชการเรียนการสอน และกระบวนการตางๆ ที่
เนนการพัฒนาการคิด เชน กระบวนการเรียนการสอนความคิดสรางสรรค  การเรียนการสอนโดย
สรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการโดยสุมน อมรวิวัฒน และการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA) โดย    
ทิศนา  แขมมณี เปนตน 
 (6) การบูรณาการการสอนและฝกทักษะการคิดในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระ
ตางๆ ที่ครูสอนอยูแลว 
 (7) การใชเทคนิคตางๆ ที่สงเสริมและพัฒนาการคิด เชน เทคนิคการใชคําถาม เทคนิค
การทําผังกราฟก หรือเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เปนตน 
 จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (thinking-
based instruction) เปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนใชวิธีการ และเทคนิคการสอนตางๆ 
กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจากความคิดเดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การ
สงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาสมองของผูเรียน การใชการเรียนการสอนหรือกระบวนการที่
เนนพัฒนาทักษะการคิด  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการมีโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
 4)  การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  
 แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (humanism) ไดมุงเนนใหความสําคัญของ
ความเปนมนุษยและมองมนุษยวามีคุณคา มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการและมีแรงจูงใจ
ภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ซ่ึงนักจิตวิทยาในกลุมนี้ไดเสนอหลักการจัดการศึกษา / การสอนไว
สอดคลองกัน เชน Maslow (1962) ใหทัศนะวา การชวยใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของตนอยางเพียงพอ การใหอิสรภาพและเสรีภาพแกผูเรียนในการเรียนรู  การจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณในการรูจักตนเองตามสภาพความเปนจริง ใน
ทํานองเดียวกัน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหอบอุน ปลอดภัย ไมนาหวาดกลัว และนาไววางใจจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (Rogers, 1969) สอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้ (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2549)  
 (1) มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
 (2) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 (3) มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 
 (4) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
 (5) มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู เปนการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม อาคารสถานที่มั่นคงปลอดภัย ส่ือวัสดุอุปกรณ และบรรยากาศในชั้นเรียน
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก  การจัดอาคารเรียนอยูในสภาพมั่นคงและ
ปลอดภัย  การมีหองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  การมีเพื่อนรวมชั้นเรียน
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนการที่ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน 
 5)  การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
 กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดจะเกิดขึ้นไดเมื่อพอแมผูปกครอง และชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน  หนวยงานนอกโรงเรียนใหความ
ชวยเหลือทางเทคนิคแกโรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอชนและ
ทองถ่ินเพื่อทําใหการปฏิรูปโรงเรียนมีความยั่งยืน (นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช, 2544) 
สอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน และมาตรฐานที่ 
18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางกศาสนา สถาบันวิชาการ และองคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน, 2549)  
 (1) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 (2) สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 (3) การเปนแหลงวิทยาการในการแสวงความรูและบริการชุมชน 
 (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
  จากแนวคิดดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นถึงแนวทางสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ตอง
ใหความสําคัญถึงความรวมมือของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนจะตองใหกลุม
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ผูเกี่ยวของดังกลาวไดเขามามีสวนชวยเหลือทั้งในดานการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู  การที่ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนการที่องคกรใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
  จากกรอบแนวคิดดังกลาวสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดการจัดกระบวนการเรยีนรู ทีใ่ชใน
การวิจัยไดดังภาพที่ 22 
 

 

การจัด
กระบวนการเรียนรู 

การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย 

การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

การเนนกระบวนการคิด 

 

ภาพที่ 22  ตัวแบบการวัดการจัดกระบวนการเรียนรู 
 
 ปจจัยท่ี 4  บรรยากาศของโรงเรียน   
 บรรยากาศของโรงเรียนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารของ
ผูบริหารและสงผลถึงความสําเร็จหรือประสิทธิผลของโรงเรียน (Hoy & Miskel, 2005; Fildler, 1976) ซ่ึง 
Hoy & Miskel (2005) ใหทัศนะวา บรรยากาศของโรงเรียนหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียนอันเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนและกลุมบุคคลในโรงเรียน 
ในขณะที่ Lunenburg & Ornstein (2000)ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบรรยากาศองคการวาเปนคุณภาพของ
สภาพแวดลอมโดยรวม (total environmental quality) ซ่ึงเกิดขึ้นภายในองคการหนึ่งๆ ซ่ึงอาจจะหมายถึง
ฝายหนึ่งๆที่มีอยูในโรงเรียน เชน อาคารสถานที่ และสถานที่ตั้งของโรงเรียน เปนตน จากทัศนะดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดของ และ Halpin & Croft (1966); Owens (1987); Lewin (1936 cited in Owens, 
2001); Lewin (1936 cited in Owens, 2001) ที่ใหทัศนะไวสอดคลองกันวา บรรยากาศองคการเปน
สภาพเกี่ยวกับการรับรูของบุคคลที่มีพฤติกรรมแตกตางกันไปตามลักษณะของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
ภายในองคการ การทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการตองพิจารณาใหครอบคลุม
ทั้งบุคคลและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม และระหวาง
บุคคลกับบุคคล ตลอดจนอิทธิพลของสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการ พฤติกรรมของบุคคล
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ในองคการจะมีความสัมพันธกับทั้งกับบุคคลและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสภาพแวดลอมขององคการรับรูโดย
บุคลกรในองคการ ทั้งทางตรง ทางออม และมีอิทธิพลตอการจูงใจ ตลอดจนการปฏิบัติงานในองคการ 
และสอดคลองกับ Gibson, Ivancevich & Donnelly (1973) ที่ใหทัศนะวาบรรยากาศองคการเปน
คุณลักษณะของความสัมพันธทางสังคมซึ่งเกิดจากมวลสมาชิกในองคการ และระหวางองคการกับ
ผูเกี่ยวของ โดยมีผูทํางานในองคการนั้นรับรูทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนแรงกดดันที่สําคัญยิ่งตอ
พฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน  

นอกจากนี้ Hodgetts (1984) ไดกลาวถึงบรรยากาศองคการวาเปนคุณลักษณะสวนหนึ่งของ
องคการที่จะบงบอกถึงเจตคติ การรับรูและความคาดหวังของสมาชิกในองคการ ซ่ึงสามารถวัดไดจาก
การรับรูของสมาชิกในองคการ สอดคลองกับ Miklos (1970);  Steers (1991) ที่ใหทัศนะในเรื่องนี้วา
เปนลักษณะกระบวนการภายใน เชน เจตคติ (attitudes) คานิยม (values) ปทัสถาน (norms) และ
ความรูสึก (feeling) ของสมาชิกที่มีตอองคการนั้นๆ และ Poole (1985) ที่ไดสรุปลักษณะสําคัญของ
บรรยากาศองคการวาเกี่ยวของกับสภาพขององคโดยรวม บรรยากาศองคการเปนคําอธิบายสภาพ
องคการมากกวาจะเปนการประเมินหรือมีปฏิกิริยาแบบสอดแทรกอารมณ บรรยากาศองคการเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานตามปกติขององคการที่มีความสําคัญตอองคการและสมาชิกในองคการ ซ่ึง
บรรยากาศขององคการจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและเจตคติของสมาชิกในองคการดวย 

สรุปไดวา บรรยากาศของโรงเรียนเปนกลุมของคุณลักษณะหรือสภาพแวดลอมของงานที่
รับรูโดยผูปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน สามารถสรางขึ้นและปรับปรุงได
โดยผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับความตองการของผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน 
 อยางไรก็ตาม วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ไดสรุปเกี่ยวกับทัศนะของนักวิชาการตะวันตก เชน 
Sergiovanni et al. (1999); Ubben et al. (2001); Owens (2001); Razik & Swanson (2001) และ Seyfarth 
(1999) เปนตน ไดกลาวถึงบรรยากาศองคการสองประเภท คือ บรรยากาศแบบปด (closed) และ
บรรยากาศแบบเปด (open) ในขณะที่ Hoy & Miskel (2001) ไดจําแนกเปนสี่ประเภทโดยพิจารณาจากมิติ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารและพฤติกรรมของครู ดังแสดงในภาพที่ 23 
 

  พฤติกรรมของผูบริหาร 
  เปด ปด 

เปด บรรยากาศแบบเปด บรรยากาศแบบผูกพัน 
พฤติกรรมของครู 

ปด บรรยากาศแบบไมผูกพัน บรรยากาศแบบปด 
 

ภาพที่ 23 บรรยากาศองคการสี่แบบตามทัศนะของ Hoy & Miskel 
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จากภาพดังกลาวอธิบายไดวา บรรยากาศแบบเปด (open climate) เปนสภาพที่ผูบริหารรับ
ฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากครู ใหความจริงใจ ใหการยกยองสรรเสริญเปนประจํา ใหการ
สนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพของครูในระดับสูง และใหความเปนอิสระแกครูในการปฏิบัติงาน ใช
การสั่งการหรืออํานาจบังคับในระดับต่ํา  แตจะใชภาวะผูนําแบบผูชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุน
มากกวาการควบคุมอยางเขมงวดแบบระบบราชการ  เชนเดียวกับพฤติกรรมของครูซ่ึงจะมีพฤติกรรม
สนับสนุน มีความโปรงใสและมีปฏิสัมพันธในเชิงวิชาชีพระหวางกัน  เปนมิตรและใหความรวมมือ
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมีพันธะผูกพันกับการทํางาน หรือกลาวไดวาทั้งครูและผูบริหารมีพฤติกรรม
แบบเปดและเชื่อถือไดอยางแทจริง สวนบรรยากาศแบบผูกพัน (engaged climate) เปนสภาพที่
ผูบริหารใชความพยายามในการควบคุมอยางไมมีประสิทธิผล ในขณะที่ครูกลับมีการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพอยูในระดับสูง กลาวคือ ผูบริหารใชวิธีการบริหารที่เขมงวด อํานาจนิยม ไมใหการยอมรับและ
คํานึงถึงความตองการของครู และยังสรางปญหาอุปสรรคใหเกิดกับครูอีกดวย แตครูจะเพิกเฉยไมให
ความสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริหารในลักษณะดังกลาวโดยจะปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในวิชาชีพ มี
ความผูกพันกับพันธกิจ ใหการยอมรับสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หรืออาจกลาวไดวาครูจะมี
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพในระดับสูงขณะที่ผูบริหารมักขาดภาวะผูนํา  สําหรับบรรยากาศแบบไม
ผูกพัน (disengaged climate) เปนสภาพที่ตรงกันขามกับบรรยากาศแบบผูกพัน คือ ผูบริหารจะมี
ลักษณะแบบเปด มีความเอาใจใส ใหการสนับสนุน สงเสริมและรับฟงความคิดเห็นจากครู ใหอิสระ
ในการทํางาน หลีกเลี่ยงภาระงานที่ไมสําคัญ สวนครูจะมีพฤติกรรมไมยอมรับ ไมเปนมิตรทั้งกับ
ผูบริหาร และเพื่อนครูดวยกันเอง สรุปก็คือ แมวาผูบริหารจะมีพฤติกรรมแบบสนับสนุน เอาใจใส 
ยืดหยุน อํานวยความสะดวกและไมควบคุมอยางเขมงวดแตครูจะมีลักษณะแบงแยกไมผอนปรน ไมมี
พันธะผูกพันกับงานขาดความรับผิดชอบ   และบรรยากาศแบบปด (closed climate) จะตรงกันขามกับ
บรรยากาศแบบปด คือทั้งครูและผูบริหารมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูบริหารจะไม
สงเสริมสนับสนุน ไมยืดหยุนและเปนผูสรางปญหาเสียเอง ในขณะที่ครูจะแบงแยก ไมผอนปรน 
เฉื่อยชา และขาดความผูกพันกับงาน  

อยางไรก็ตาม มีผูกลาวถึงบรรยากาศโรงเรียนที่เกี่ยวของกับนักเรียนไวดวย เชน จากผลวิจัย
ของ Willower et al. (1967 Cited in Hoy & Miskel, 2001) พบวา บรรยากาศโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนอาจแยกไดสองประเภท คือ บรรยากาศโรงเรียนแบบปกครอง (custodial school climate) ซ่ึง
เปนตัวแบบของโรงเรียนแบบดั้งเดิม (traditional school) ซ่ึงจะมีการควบคุม กํากับ ดูแล และรักษากฎ 
ระเบียบวินัยอยางเขมงวดเปนพื้นฐาน นักเรียนจะถูกพัฒนาใหเปนแบบพิมพเดียวกัน (stereotype) ทั้ง
การแสดงออก พฤติกรรม และสถานภาพทางสังคมของผูปกครอง ซ่ึงตรงกันขามกับบรรยากาศ
โรงเรียนแบบเปนมนุษย คือ เปนโรงเรียนที่มุงเนนความเปนชุมชนแหงการศึกษา ที่นักเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธและมีประสบการณรวมกัน การเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียนถูกมอง
ดวยทัศนะทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา ความมีวินัยในตนเองจะเขาแทนที่การควบคุมบังคับอยาง
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เขมงวดจากครู  เปนบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีการติดตอส่ือสารกันแบบสองทางระหวางครูกับ
นักเรียน และเพิ่มความสามารถในการกําหนดไดดวยตนเอง (self-determination) ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน 
ขณะเดียวกัน Hoy & Feldman (1999 Cited in Hoy & Miskel, 2001) ไดกลาวถึงบรรยากาศโรงเรียนอีก
สองประเภทที่กลาวถึงพฤติกรรมผูบริหาร ครู และนักเรียน ไดแก บรรยากาศโรงเรียนที่มีสุขอนามัย 
(healthy school climate) และบรรยากาศโรงเรียนที่ไมมีสุขอนามัย (unhealthy school climate) ซ่ึง
บรรยากาศแบบแรกนั้นจะเปนโรงเรียนที่มีระบบการปกปองแรงกดดันหรือความไรเหตุผลจากชุมชน
หรือจากผูปกครองโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคอยชวยตอตานกลุมผลประโยชน (interest groups) 
ตางๆ ที่พยายามจะเขามามีอิทธิพลตอนโยบายหรือตอโรงเรียนอยางไดผล  ผูบริหารโรงเรียนจะมีภาวะ
ผูนําที่มุงเนนทั้งงานและความสัมพันธ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสงเสริมพฤติกรรมการทํางานของครู 
โดยการใหทิศทางและชวยธํารงรักษามาตรฐานการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา มีความสามารถในการ
คิดและการปฏิบัติอยางเปนอิสระ ในสวนของครูนั้นจะมีความผูกพันกับการสอนและการเรียนรู จะ
กําหนดความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวสูงและเปนไปได จะรักษามาตรฐานในการทํางาน
และสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูสูงและเปนไปอยางสม่ําเสมอ ครูจะมีความสามัคคี รักใครนับถือ 
และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน สําหรับนักเรียนก็จะทํางานหนักเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ ไดรับสิ่งจูงใจ
ในระดับสูง ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะผูประสบความสําเร็จ  นักเรียนสามารถจะใชวัสดุ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนไดอยางทั่วถึง และมีความภาคภูมิใจในโรงเรียน  สวนบรรยากาศ
แบบที่สองนั้น เปนโรงเรียนที่มีระบบการปองกันอิทธิพลจากภายนอกไมเขมแข็ง ครูและผูบริหารถูก
แรงกดดันจากผูปกครองหรือชุมชน โรงเรียนเปนแหลงการแสวงหาผลประโยชนที่ไมชอบมาพากล
ของภาครัฐ ผูบริหารไมสามารถแสดงออกถึงความมีภาวะผูนําได การกําหนดทิศทางมีนอย การ
สนับสนุนจากครูมีจํากัด ไมมีอิทธิพลในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจในการทํางาน
ของครูและความรูสึกที่ดีทั้งตอการทํางานและตอเพื่อนรวมงานอยูในระดับต่ํา บรรยากาศเต็มไปดวย
ความระแวงสงสัย มุงปกปองตนเอง ความคาดหวังในความเปนเลิศทางวิชาการมีจํากัด ทุกคนทํางาน
กันอยางงายๆ แบบใหผานไปวันๆ (วิโรจน  สารรัตนะ, 2548) 

Halpin & Croft (1966) ไดศึกษาแบบบรรยากาศของโรงเรียน ตั้งแตบรรยากาศที่              
พึงประสงคไปจนถึงบรรยากาศที่ไมพึงประสงค พบวา บรรยากาศโรงเรียนมี 6 แบบ ไดแก 
              1) บรรยากาศแบบเปด (the open climate) เปนบรรยากาศที่เอื้อในการปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติมี
ขวัญสูง    ครูรวมมือทํางานอยางดี ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน ผูบริหารอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานเปนอยางดี ครูมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันในระดับปานกลาง มีความภาคภูมิใจใน
การเปนสมาชิกของโรงเรียน ผูบริหารมีบุคลิกภาพเหมาะสม ชวยเหลือเกื้อกูลครูเปนอยางดี ครูกับ
ผูบริหารมีความสนิทสนมกันมาก กฎระเบียบตางๆ สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ผูบริหารไม
เนนงานมากนัก แตใชวิธีสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในทีมงาน 
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2) บรรยากาศอิสระ (the autonomous climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารยอมใหครูมี
ความสัมพันธกันภายในกลุม เปนความสัมพันธอยางดีมีขวัญและกําลังใจสูง มีความรวมมือในการ
ทํางาน งานมีผลสัมฤทธิ์ แตผูบริหารจะหางเหินจากครูมาก เปนการบริหารลักษณะเชิงธุรกิจ โดยจะ
กําหนดเปนระเบียบไวเพื่อปฏิบัติ ไมคอยมาตรวจและควบคุม เปดโอกาสใหครูทํางานตาม
ความสามารถของตน ไมคอยเนนงาน ผูบริหารชวยเหลือเกื้อกูลครูในระดับปานกลาง 

3) บรรยากาศควบคุม (the controlled climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารมุงผลงานเปน
สําคัญ จะควบคุม ตรวจตราใกลชิดจนครูมีเวลาพบปะสังสรรคกันนอย แตเมื่อมีผลงานออกมาดี ครูจึง
มีขวัญสูง เมื่อครูตางคนตางมุงที่จะทํางานของตนใหสําเร็จ การประสานงานรวมมือกันนอยลง ทําให
ขาดความคลองตัวในการทํางานพอสมควร ความสนิทสนมกลมเกลียวกันอยูในระดับต่ํา   เนื่องจาก
ผูบริหารมุงเนนผลงานมาก ครูหางเหินจากผูบริหาร ผูบริหารมักจะทําตามความเห็นของตนเอง ไม
คอยรับฟงความคิดเห็นของครู ผูบริหารจึงลงมือปฏิบัติงานเปนแบบอยางแกครูเสมอ การชวยเหลือ
เกื้อกูลของผูบริหารที่มีตอครูอยูในระดับต่ํา 

4) บรรยากาศสนิทสนม (the familiar climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารและครูมี
ความสัมพันธเปนมิตรกันอยางดี   แตผูบริหารจะละเลยการอํานวยการในการปฏิบัติงานทําใหครู
รวมมือกันทํางานนอยลง   ผูบริหารไมเครงครัดในกฎระเบียบ ทําใหรูสึกวาการทํางานมีความคลองตัว
มากไมมีอุปสรรคในการทํางาน ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูครูอยูในระดับสูง ขวัญของครูอยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากการบริหารงานโรงเรียนเปนเหมือนกิจการของครอบครัว    ทําใหครูมี
ความรูสึกวาไดรับการชวยเหลือเกื้อกูลอยูเสมอ ผูบริหารใกลชิดสนิทสนมกับครูมาก บริหารงานแบบ
ไมมุงเนน     ผลงาน การประเมินผล และการสั่งการทั้งทางตรงและทางออมมีนอย ไมพยายามที่จะ
กระตุนหรือจูงใจครูใหทํางาน 

5) บรรยากาศรวมอํานาจ (the paternal climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหาร ควบคุมตรวจตรา
การปฏิบัติงานของครูอยางใกลชิด แบงงานกันทําโดยไมมีโอกาสประสานงานกัน ทําใหขาดความ
สามัคคีและความรวมมือกันมาก ผูบริหารจะรวมไวทําเองสวนใหญ ครูจึงมีความรูสึกวาตนเองมี
ภาระหนาที่นอย ความสัมพันธฉันทมิตรในระหวางครูดวยกันอยูในระดับต่ํา ขวัญของครูก็ต่ําดวย 
เนื่องดวย    ผูบริหารควบคุมตรวจตราการทํางานอยางใกลชิด ไดวางตารางการปฏิบัติงานไวชัดเจน
พยายามโนมนาวใหครูทํางานหนักอยูตลอดเวลา ทําใหครูกับผูบริหารมีความหางเหินกันมาก ครูมี
ความรูสึกวาผูบริหารมุงเนนผลงาน การชวยเหลือเกื้อกูลของผูบริหารที่มีตอครูจึงนอย 

6) บรรยากาศแบบปด (the closed climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารงานโดยไมคํานึงถึง
ความตองการและความผาสกุของครู การบริหารงานใชกฎระเบยีบอยางเครงครัด ทําใหครูขาดการ
ประสานงานกนั ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมาก ครูไมพึงพอใจในการทํางาน จึงทําใหขวัญ
ของครูต่ําลง ความสนิทสนมระหวางครูกับผูบริหารอยูในระดับปานกลาง จากการที่ผูบริหารใชการ
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ตรวจตรางานอยางใกลชิด ทําใหครูรูสึกวาผูบริหารหางเหินจากครูมาก ผูบริหารมุงเนนผลงานสูงมาก 
ผูบริหารปฏิบัติใหเปนแบบอยางแกครูไดนอย การชวยเหลือของผูบริหารที่มีตอครูอยูในระดับต่ํา 

ซ่ึงตอมา Halpin & Croft (1966) ไดวิเคราะหแบบบรรยากาศองคการทั้ง 6 แบบ ตอไปอีก
และพบวา  บรรยากาศแบบเปดนับวาเปนบรรยากาศที่พึงประสงคมากที่สุด สวนบรรยากาศแบบปด
เปนบรรยากาศที่ไมพึงประสงคมากที่สุด องคการใดที่มีบรรยากาศแบบนี้ควรรีบแกไขโดยดวน  
ดังนั้น จะเห็นวาบรรยากาศแบบเปดจึงนาจะมีความเหมาะสมและเปนเปาหมายในการพฒันาเพือ่ความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนองคการหนึ่งในสังคม บรรยากาศแบบเปดจะ
กอใหเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นพลังแหงการยอมรับในความความสําเร็จและ
ประสิทธิผลขององคการ (Lillian, 1968 อางถึงใน ภารดี  อนันตนาวี, 2545)  
 นอกจากนี้ ศรีมาลา จตุพร (Jatuporn, 2005) ไดศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความสัมพันธระหวางบรรยากาศของโรงเรียนกับนักเรียนเกง ดี และมี
ความสุข  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับบรรยากาศของโรงเรียนใน 7 ดาน ไดแก ความมีระเบียบ
วินัย  ภาวะผูนํา  ส่ิงแวดลอม  ความมีสวนรวม  การจัดการเรียนการสอน  ความคาดหวัง และความ
รวมมือ   (2) เปรียบเทียบบรรยากาศของโรงเรียนในแตละดานตามขนาดโรงเรียน (3) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศของโรงเรียนกับนักเรียนเกง ดี และมีความสุข และ (4) ศึกษาอิทธิพล
ของบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอนักเรียนเกง ดี และมีความสุข พบวา บรรยากาศของโรงเรียนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยตัวทํานายที่ดีสําหรับนักเรียนเกง (student achievement) คือ การจัดการ
เรียนการสอน  ส่ิงแวดลอม และระเบียบวินัย ตามลําดับ สวนสิ่งแวดลอม  ความรวมมือ และการ
จัดการเรียนการสอน เปนตัวทํานายที่ดีสําหรับนักเรียนดี (student morality) ในขณะที่ตัวทํานาย
สําหรับนักเรียนมีความสุข (student happiness) คือ ส่ิงแวดลอม  และการจัดการเรียนการสอน 
ตามลําดับ 

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา บรรยากาศของโรงเรียนเปนผลจากการไดรับอิทธิพลจากสิ่ง
ตางๆ โดยตรง เชน ภาวะผูนํา ผลจากการปฏิบัติงาน และงานที่มีความหมายตอการปฏิบัติของบุคลากร
ในโรงเรียน และพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมตางๆ ลวนมีผลกระทบตอบรรยากาศ
ของโรงเรียนทั้งส้ิน โดยบรรยากาศจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูบริหาร บุคลากร และ
ความสําเร็จของโรงเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบการวัดระดับบรรยากาศของ
โรงเรียนจากองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ดังนี้  (สมยศ นาวีการ, 2544; วิโรจน สารรัตนะ, 2545; 
Litwin & Stringer, 1968; Milton, 1981; Davis, 1981; Haimann, et al., 1985; Cherrington, 1994;  
Lunenburg & Ornstein,  2000;  Hoy & Miskel, 2005)   
                  1)  ความคาดหวังสูง (high expectation)  
  การที่องคการจะมีประสิทธิผลไดนั้นจะตองเกิดมาจากประสิทธิผลในการทํางานระดับ
บุคคล ซ่ึงถือวาเปนระดับพื้นฐานที่สําคัญตอการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จากผล
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การศึกษาของ Litwin & Stringer (1968) พบวา บรรยากาศแบบมุงเนนผลสําเร็จจะเนนที่เปาหมายของงาน
รวมกันทําใหเกิดมีความพึงพอใจ กลุมมีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงยอมสงผลตอ
ความสําเร็จขององคการสูงตามไปดวย ไดแก  มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทา
ทาย   การมุงเนนความสําเร็จของงานทั้งในระดับบุคคล ระดับชั้น และระดับโรงเรียน  ตลอดจนการให
ความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ (Rutter,1979;  HMI, 1988;  Duttweiler,1990; Edmonds, 
1979; Purkey & Smith, 1983;  Sammons, Hillman & Mortimore, 1995;  Sheerens & Bosker, 1997;    
Gibson et al., 1997;  Ornstien & Levine, 2000;  WDPI, 2000; Owens,  2001;  Shannon & Bylsma , 2003; 
SDHC,  2005) 
  ดังนั้น ความคาดหวังสูงจึงเปนบรรยากาศที่มุงเนนผลสําเร็จที่เปาหมายของงาน ซ่ึง
ประกอบดวย  การกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย  การมุงเนนความสําเร็จของ
งานทั้งในระดับบุคคล ระดับชั้น และระดับโรงเรียน  ตลอดจนการใหความสําคัญกับการบรรลุผล
สําเร็จดานวิชาการ 
                2)  บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน (positive school climate)  
  แบบบรรยากาศองคการที่เหมาะสมจะทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงจากการศึกษาของ Newell (1978) พบวา บรรยากาศแบบเปดซึ่งจะมีผลทําใหสมาชิกในกลุมมีความ
พึงพอใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับมาก  ดังนั้น การสงเสริมใหมีบรรยากาศที่ดีใน
องคการยอมสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล ไดแก  การเสริมสราง
บรรยากาศแหงมิตรภาพ  การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน  การสงเสริม
บรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ  และการสงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด กลาทํา
ส่ิงใหมๆ เปนตน (Rutter, 1979;  Purkey & Smith, 1983; Duttweiler, 1990;  Caldwell & Spinks, 1990; 
MacBeath & his associates, 1995; Sergiovanni, 2001; Shannon & Bylsma, 2003; SDHC, 2005; 
วิโรจน  สารรัตนะ, 2548) 
  สรุปไดวา บรรยากาศเชิงบวกเปนบรรยากาศแบบเปดที่สมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน ไดแก การเสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ  การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการมี
ปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน  การสงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ  ตลอดจนการ
สงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด กลาทําส่ิงใหมๆ 
 3) การใหความเปนกันเองไววางใจซึ่งกันและกัน (trust, subtlety and intimacy)  
 Ouchi (1993) ใหทัศนะไววา ไมมีสถาบันใดที่ดํารงอยูไดโดยปราศจากความเชื่อถือ ความไว
วางใจและความเปนกันเอง  ความเชื่อถือในโรงเรียนจะเกิดขึ้นไดจากความเขาใจซึ่งกันและกัน  หาก
บุคลากรไมเขาใจวาบุคคลอื่นกําลังทําอะไร  ไมเขาใจภาษา ไมเขาใจเทคโนโลยี และไมเขาใจปญหาแลว 
ยอมไมสามารถที่จะเกิดความไววางใจกันได ดังนั้น หากผูบริหารโรงเรียนสงเสริมบรรยากาศความ
ไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกันก็มั่นใจวาโรงเรียนจะสามารถพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
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ได และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากองคการแหงการเรียนรูเปนองคประกอบ
สําคัญองคประกอบหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียน (วิโรจน สารรัตนะ, 2548 ; Hoy & Miskel, 
2005)  เชน  บรรยากาศที่เปนอยูระหวางฝายบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครองเปนไปอยาง
ไววางใจ  การสรางความตระหนักและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล รวมถึงการเนนความ
เปนเพื่อนรวมงานไมเนนสายการบังคับบัญชา (Lunenburg & Ornstein, 2000;  Jatuporn, 2005;     
วิโรจน สารรัตนะ,  2548)  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวาการใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน 
เปนบรรยากาศของความไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกันของบุคลากรในองคการ  ไดแก  
บรรยากาศที่เปนอยูระหวางฝายบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครองเปนไปอยางไววางใจ  การ
สรางความตระหนักและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และการเนนความเปนเพื่อนรวมงาน
ไมเนนสายการบังคับบัญชา 
  4)  การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม (shared control and decision making)  
  การตัดสินใจรวมนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนรวม เปนหลักการสําคัญของการบริหารแบบ
มีสวนรวม เปนหลักการที่จะทําใหผูมีสวนรวมเกิดความภาคภูมิใจในการเปนที่ยอมรับ และการเปนสวน
หนึ่งของโรงเรียน อันจะนําไปสูความรูสึกผูกพันตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล (วิโรจน  สารรัตนะ, 
2548)  ดังนั้น บรรยากาศที่บุคคลมีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ประเมินผลงาน และการปรับปรุงงานยอมจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึง
ผูบริหารตองใหเวลาและความสําคัญในการสื่อสารกับบุคลากรอยางเต็มที่  และตองกระตุนใหบุคลากรมี
โอกาสในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  ไดแก การประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ และการ
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมประเมิน และรวมตัดสินใจในองคการ   
นอกจากนี้ผูบริหารจะตองทราบถึงวิธีการที่จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพดวย  
(Smith & Tomlinson, 1989; Caldwell & Spinks, 1990; Woods & Orlik, 1994; Lunenburg & Ornstein, 
2000;  Sergiovanni , 2001;  Shannon & Bylsma, 2003)   
  ดังนั้น การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวมจึงเปนบรรยากาศของความรวมมือการของ
ผูเกี่ยวของตั้งแตการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ  การใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมคิด
วางแผนงาน   การใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปฏิบัติงาน   การใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินผล
งาน  และการใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปรับปรุงงาน 
 5) การจัดระบบการจูงใจ (motivation)   
 การจัดระบบการจูงใจเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  การจูงใจจึงกอใหเกิดความริเร่ิมสรางสรรค   ทาทายตอการเกิดขึ้นของสิ่ง
ใหม ๆ  ในองคการอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด    การใหรางวัลหรือผลตอบแทนใน
องคการเปนสิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ถาผูบริหารใหรางวัลอยางยุติธรรมจะทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจใน



 125 

การปฏิบัติงานมากขึ้น (Lunenburg & Ornstein, 2000) นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนๆ สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด ไดแก  การจายคาตอบแทน และ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ  การสงเสริมความกาวหนาและตําแหนง  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
การใหอิสระกระตุนใหครูริเร่ิมสรางสรรค การพิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม และการ
กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายหรือทิศทางการทํางานที่ชัดเจน (วิโรจน  สารรัตนะ, 2548; Hoy & Miskel, 
2001)   
 กลาวโดยสรุป  การจัดระบบการจูงใจเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เชน การจัดสวัสดิการ คาตอบแทนที่เหมาะสมแกครู  การ
สงเสริมใหครูมี/เล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  การกระตุนใหครูริเร่ิมสรางสรรค   มีความเปนธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ   และการ กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถเขียนเปนตัวแบบการวัดบรรยากาศของโรงเรียนดังภาพที่ 24 
 

 

ความคาดหวังสูง 

บรรยากาศ 

ของโรงเรียน 

การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม 

การจัดระบบการจูงใจ 

บรรยากาศเชิงบวก 

การใหความเปนกันเองไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

ภาพที่ 24  ตัวแบบการวดับรรยากาศของโรงเรียน 
 

3.  ตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวัดปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษา  
 จากปจจัยที่กําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด
สําคัญในการอธิบายลักษณะของปจจัยแตละดานจากแนวคิดของนักวิชาการ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ไดนํามาวิเคราะหในตอนตน เพื่อกําหนดเปนนิยามเชิงปฏิบัติการของปจจัยที่ใชในการวิจัย
และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวัด  ดังแสดงในตารางที่ 14 
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ตารางที ่14 ปจจัย นยิามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวดัปจจยัทางการบริหาร 
ที่นํามาศึกษา 4 ปจจัย 

 

ปจจัย นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

1) สมรรถนะของ 
    องคการ 

ความสามารถเฉพาะในการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของ
องคการใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว ซึ่งเปนปจจัยสาเหตุหรือ
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบดวย การจัดโครงสรางที่
เหมาะสม  วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร   ความรูความสามารถ
ของบุคลากร  การจัดทรัพยากรการ
เรียนรู และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหาร 

โครงสรางที่เหมาะสม 
1) โครงสรางการบริหารเอื้อใหมีความรวมมือ

ในหมูสมาชิก 
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานไมซ้ําซอน สะดวก

และคลองตัว   
3) การมอบหมายงานไดตรงกับความรู

ความสามารถของบุคลากร   
4) มีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เอื้อตอ

การปฏิบัติงาน  
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร 
5) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจและยุทธศาสตร   
6) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความ

สอดคลองกัน 
7) วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความ

เปนไปได 
8) มีการติดตามความกาวหนาและประเมินผล

สําเร็จอยางตอเนื่อง 
ความรูความสามารถของบุคลากร 
9) การพัฒนาทักษะดานวิชาการที่เพียงพอตอการ

ทําหนาที่การสอน 
10) การไดปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ 
11) การเสริมสรางประสบการณอยางตอเนื่อง 
12) การสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

1) สมรรถนะของ 
    องคการ (ตอ) 

 การจัดทรัพยากรการเรียนรู 
13) การจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 
14)  การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 
15) การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญหาทองถิ่น  
16) ชุมชนบริจาคทรัพยสินและอุปกรณการเรียน

การสอน 
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ตารางที ่14 ปจจัย นยิามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวดัปจจยัทางการบริหาร 
ที่นํามาศึกษา 4 ปจจัย (ตอ) 

ปจจัย นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

1) สมรรถนะของ 
    องคการ (ตอ) 

 การใชICTในการบริหาร 
17) มีแผนการใช ICT เพื่อการบริหาร 
18) มีผูรับผิดชอบในการจัดการ ICT 
19) สนับสนุนใหครูใช ICT ในการจัดการเรียนรู 
 20) มีการประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง 

2) ภาวะผูนําทาง 
    วิชาการ 

จิตลักษณะ พฤติกรรม และ
กระบวนการตางๆ ที่ผูบริหาร
โรงเรียนใชเพื่อมีอิทธิพลหรือ
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบดวย การนิยามและการ
สื่อสารเปาหมายรวม การกํากับ
ติดตาม และใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอน  
การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และ
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   

การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 
1) ใชขอมูลผลสัมฤทธิ์เปนแนวทางในการจัด 
    โปรแกรมการเรียนการสอน 
2) มีการวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน
3) พัฒนาเปาหมายทางวิชาการรวมกับครูโดย 
    กําหนดมาตรฐานและความคาดหวังของ 
    นักเรียนไวอยางเหมาะสม  
4)  ประชาสัมพันธเปาหมายโรงเรียนใหผูเก่ียวของ 
      ทราบ 
5)  ตัดสินใจโดยยึดเปาหมายที่กําหนดไวเปนหลัก 
การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียน การสอน   
6) ตรวจแผนการสอนและบันทึกการสอนของครู 
7) ประชุมรวมกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
8) เยี่ยมช้ันเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน 
9) ใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน 
10) ประเมินผลการสอนของครูอยางตอเนื่อง 
การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 
11) จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูภายในโรงเรียน 
      อยางนอยปละครั้ง 
12) สงเสริมครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการ 
       อบรมวิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ 
13) วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับความ 
      ตองการจําเปนของครู 
14) เสนอแนะใหครูจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพครู 
      ของตนเองในแตละป 
15) จัดหาวัสดุอุปกรณและทรัพยากรเพื่อ 
      สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 
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ตารางที ่14 ปจจัย นยิามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวดัปจจยัทางการบริหาร 
ที่นํามาศึกษา 4 ปจจัย (ตอ) 

ปจจัย นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

2) ภาวะผูนําทาง 
    วิชาการ (ตอ) 

 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
16) มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน   
17) มีศักยภาพทางวิชาการเปนที่ประจักษของครู 
      และบุคคลทั่วไป   
18) มีความรูความสามารถในการเปนผูนําในการ 
      จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
19) มีความรูความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู 
20) มีความรูความเขาใจในระบบการประกัน 
       คุณภาพภายในโรงเรียน 

3) การจัดกระบวนการ 
    เรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการจัดเนื้อหาสาระการเรียน
การสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
เรียนรูโดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่ง
เปนปจจัยสาเหตุหรือสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบดวย การเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  การจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
การเนนกระบวนการคิด  การจัด
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 
และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ 
     ความสามารถของนักเรียน 
2) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   
3) จัดสภาพการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง  
    มีความสุข  
4) สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตาม 
    ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย   
5) จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ 
6) จัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี/นาฏศิลป  
7) จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา/นันทนาการ 
8) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  
9) จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
การเนนกระบวนการคิด   
10) สงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนา 
      สมองของผูเรียน 
11) ใชรูปแบบการเรียนการสอนหรือ 
       กระบวนการที่เนนพัฒนาทักษะการคิด 
12) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  
13) มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนา 
      ทักษะการคิด 
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ตารางที ่14 ปจจัย นยิามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวดัปจจยัทางการบริหาร 
ที่นํามาศึกษา 4 ปจจัย (ตอ) 

 

ปจจัย นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

3) การจัดกระบวนการ 
    เรียนรู (ตอ) 

 การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  
14) อาคารเรียนอยูในสภาพมั่นคงและปลอดภัย 
15) หองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกใน 
      การเรียนการสอน 
16) เพื่อนรวมช้ันเรียนชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 
      และกัน 
17) ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน 
การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
18) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการ 
      เรียนรู 
19) ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและ 
      ความรูซึ่งกันและกัน 
20) องคกรในชุมชนมีสวนรวมในการจัด       
      การเรียนการสอน 

4) บรรยากาศของ 
    โรงเรียน 

คุณลักษณะหรือสภาพแวดลอมของ
งานที่รับรูไดโดยผูปฏิบัติงาน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคลใน
โรงเรียน ซึ่งเปนปจจัยสาเหตุหรือ
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
ไดแก ความคาดหวังสูง  บรรยากาศ
เชิงบวก  การใหความเปนกันเองและ
ไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริม
ใหมีการตัดสินใจรวม และการ
จัดระบบการจูงใจ 

ความคาดหวังสูง 
1) มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของ 
    นักเรียนที่ทาทาย   
2) มุงเนนความสําเร็จของงานทั้งในระดับบุคคล  
     ระดับช้ัน และระดับโรงเรียน   
3) ใหความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 
บรรยากาศเชิงบวก 
4) เสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ  
5) จัดบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและ 
     เรียนรูรวมกัน   
6) สงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ   
7) สงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด  
    กลาทําสิ่งใหมๆ 
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ตารางที ่14 ปจจัย นยิามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้/สาระหลักเพื่อการวดัปจจยัทางการบริหาร 
ที่นํามาศึกษา 4 ปจจัย (ตอ) 

 

ปจจัย นิยามเชงิปฏิบตัิการ ตัวบงชี/้สาระหลักเพื่อการวัด 

4) บรรยากาศของ 
    โรงเรียน (ตอ) 

 การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน  
8) บรรยากาศที่เปนอยูระหวางฝายบริหาร คณะครู  
     นักเรียนและผูปกครองเปนไปอยางไววางใจ 
9) สรางความตระหนักและยอมรับในความ 
    แตกตางระหวางบุคคล 
10) เนนความเปนเพื่อนรวมงานไมเนนสายการ 
      บังคับบัญชา 
การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม  
11) ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ  
12) ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมคิดวางแผนงาน  
13) ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปฏิบัติงาน  
14) ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินผลงาน 
15) ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปรับปรุงงาน 
การจัดระบบการจูงใจ 
16) จัดสวัสดิการ คาตอบแทนที่เหมาะสมแกครู 
17) สงเสริมใหครูมี/เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
18) กระตุนใหครูริเริ่มสรางสรรค  
19) เปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ   
20) กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร  ระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  และเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  (2) ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัย
ทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และ  
(3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2549 จํานวน 31,872 โรงเรียน  
 1.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2549 จํานวน 680 โรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis) มีขั้นตอนการกําหนดขนาดตัวอยาง และการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี้  
 1.2.1  พิจารณาลักษณะขอมูลการวิจัย ซ่ึงตองใชสถิติวิเคราะหขั้นสูง คือ การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (SEM) จึงจําเปนตองกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับการใชสถิติแตละประเภทตามเหตุผลดังตอไปนี้ 
 1.2.1.1  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ซ่ึงใช
วิธีการประมาณคาพารามิเตอรไลคล่ีฮูคสูงสุด (maximum likelihood : ML)  ตองใชกลุมตัวอยางที่มีขนาด
ใหญเพราะถาใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดต่ํากวา 100 หนวย จะพบวาโอกาสปฏิเสธสมมติฐานในการทดสอบ 
ไค-สแควร (chi-square) มาก  เพราะคาไค-สแควร  มีแนวโนมที่จะมีคาสูง  อยางไรก็ตามไดมีขอเสนอแนะ
เรื่องของขนาดกลุมตัวอยางวาควรพิจารณาควบคูไปกับจํานวนพารามิเตอรอิสระที่ตองการประมาณคา ถา
พารามิเตอรมีจํานวนมาก ควรจะตองมีขนาดของกลุมตัวอยางเพิ่มมากขึ้นดวย  โดยใชกฎที่วาอัตราสวน
ระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548) 
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 1.2.1.2  การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (SEM) ตองใชกลุมตัวอยางขนาด
ใหญเชนเดียวกับการวิเคราะหการถดถอย เกณฑสําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางระบุขนาดกลุม
ตัวอยางเปนฟงกช่ันของจํานวนพารามิเตอรที่ตองประมาณคา คือ ตองมีขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 
20 คน ตอหนึ่งพารามิเตอร (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548) 
 1.2.1.3  การวิเคราะหตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน โดยใชสถิติ      
ไค-สแคว (chi-square statistics: ) ที่ระดับความกลมกลืน (goodness of –fit index: GFI) ระหวาง        
ตัวแบบสมมติฐาน กับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงนักสถิติสวนใหญกําหนดวา ขนาดของกลุมตัวอยางตองมี
ขนาดใหญ  เพราะฟงกช่ันความกลมกลืน (fit or fitting function)  จะมีการแจกแจงแบบไค-สแคว     
ตอเมื่อกลุมตัวอยางมีขนาดใหญเทานั้น Gold (อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ไดเสนอแนะให
พิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางควบคูไปกับจํานวนพารามิเตอรอิสระท่ีตองการประมาณคา              
ถาพารามิเตอรมีจํานวนมากควรจะตองมีขนาดของกลุมตัวอยางเพิ่มมากขึ้นดวย โดยใชอัตราสวน
ระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 

2x

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยเหตุผลดังขอ 1-3 นั้น สรุปไดวา  การวิจัยเชิง
สหสัมพันธที่วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงและมีตัวแบบ (model) ความสัมพันธระหวางตัวแปรถา
ตองการความมั่นใจในการทดสอบมากยิ่งขึ้น ควรใชกลุมตัวอยางที่มีสัดสวนระหวางหนวยตัวอยางและ
จํานวนพารามิเตอรโดยการกําหนดขนาดหรือตัวแปร ควรจะเปน 20 ตอ 1 หนวยข้ึนไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2548) สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ มีคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณคาทั้งสิ้น 34 พารามิเตอร หากใช
อัตราสวน 20 : 1 จะไดขนาดกลุมตัวอยางไว จํานวน 680 โรงเรียน 
 1.2.2  ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random 
sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1.2.2.1  สุมจังหวัดในเขตพื้นที่การตรวจราชการละ 1 จังหวัด โดยการสุมอยางงาย
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 12 จังหวัด ประกอบดวย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สระแกว 
กาญจนบุรี มหาสารคาม ขอนแกน  อุบลราชธานี กําแพงเพชร เพชรบูรณ  พะเยา  ชุมพร และตรัง 
 1.2.2.2  แตละจังหวัดสุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชเกณฑรอยละ 50 จาก
จํานวน 30 เขต ไดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 15 เขต 
 1.2.2.3  แบงชั้นในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามขนาดโรงเรียน เปน 2 ช้ัน คือ 
ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน) และขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนเกินกวา 300 คน) 
 1.2.2.4  เพื่อความถูกตองตามหลักสถิติในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม
โรงเรียนขนาดเล็กและกลุมโรงเรียนขนาดใหญ ผูวิจัยจึงสุมอยางงายโดยใชตารางเลขสุม กลุมละ 340 
โรงเรียน ไดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 680 โรงเรียน และในแตละโรงเรียนไดกําหนดใหครูผูสอน
เปนผูใหขอมูลหลัก (informant) เนื่องจากครูกลุมดังกลาวมีขนาดใหญและเปนบุคคลสําคัญในการจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขอความอนุเคราะหใหผูบริหารโรงเรียนเลือกครูกระจายสาขาวิชา อายุ และ
ความรับผิดชอบดานการบริหาร โรงเรียนละ 5 คน รวมผูใหขอมูลหลักทั้งส้ิน 3,400 คน 
 
2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต ดังนี้ 
 2.1  ตัวแปรแฝง หมายถึง ตัวแปรที่ไมสามารถวัดคาของตัวแปรไดโดยตรง แตมีโครงสราง
ตามทฤษฎีที่แสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้มีตัวแปร
แฝง 5 ตัวแปร ประกอบดวย    
  2.1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก หมายถึง ตัวแปรที่ผูวิจัยไมสนใจศึกษาสาเหตุของตัวแปร
เหลานี้ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ สาเหตุของตัวแปรภายนอกไมปรากฏอยูในตัวแบบ ซ่ึงในงานวิจัย
คร้ังนี้ ตัวแปรแฝงภายนอก ไดแก สมรรถนะขององคการ และภาวะผูนําทางวิชาการ  
  2.1.2 ตัวแปรแฝงภายใน หมายถึง ตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด 
สาเหตุของตัวแปรแฝงภายในจะแสดงไวในตัวแบบอยางชัดเจน ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ ตัวแปรแฝง
ภายใน ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.2  ตัวแปรสังเกต หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรมที่สังเกต และวัดไดของตัวแปรแฝงนั้นๆ ซ่ึงใน
งานวิจัยคร้ังนี้ มีตัวแปรสังเกต จํานวน 23  ตัวแปร โดยจําแนกตามตัวแปรแฝงดังนี้ คือ  
  2.2.1 สมรรถนะขององคการ หมายถึง ความสามารถเฉพาะในการดําเนินงาน หรือกิจกรรม
ตางๆ ขององคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงเปนปจจัยสาเหตุหรือสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก  การจัดโครงสรางที่เหมาะสม วิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร  ดังนี้ 
   2.2.1.1  การจัดโครงสรางที่เหมาะสม หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารเอื้อให
มีความรวมมือในหมูสมาชิก  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไมซํ้าซอน สะดวกและคลองตัว  มีการ
มอบหมายงานไดตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร  และมีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
 2.2.1.2  วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร หมายถึง เปาหมายและวิธีการ
ดําเนินงานที่สําคัญขององคการที่จะทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมายตามกําหนด ซ่ึงประกอบดวย  การ
มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  มีความสอดคลองกัน  มีความเปนไปได  
ตลอดจนมีการติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จอยางตอเนื่อง 
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                                    2.2.1.3  ความรูความสามารถของบุคลากร หมายถึง ความรูความสามารถของครู
ในการปฏิบัติงานที่ไดรับการพัฒนาทั้งทักษะดานวิชาการที่เพียงพอตอการทําหนาที่การสอน การได
ปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ  การเสริมสรางประสบการณอยางตอเนื่อง และการสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
   2.2.1.4  การจัดทรัพยากรการเรียนรู  หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนในการ
แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของในการพัฒนาโรงเรียนทั้งในดานการจัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   การจัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  การใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญหาทองถ่ิน และชุมชนบริจาคทรัพยสินและอุปกรณการเรียนการสอน 
   2.2.1.5  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร  หมายถึง 
กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึง
ประกอบดวย การมีแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร การมี
ผูรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนรู และจะตองมีการประเมินผลการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง 
  2.2.2  ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะ พฤติกรรม และกระบวนการตางๆ ที่
ผูบริหารโรงเรียนใชเพื่อมีอิทธิพลหรือสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 4 
ตัวแปร ไดแก  การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียน การสอน การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
   2.2.2.1  การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม หมายถึง การใหผูเกี่ยวของไดรวม
รับทราบเปาหมายในการดําเนินงาน และมีสวนรวมดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้ คือ ใชขอมูล
ผลสัมฤทธ์ิเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน   มีการวิเคราะหความกาวหนาของ
นักเรียน  พัฒนาเปาหมายทางวิชาการรวมกับครูโดยกําหนดมาตรฐานและความคาดหวังของนักเรียน
ไวอยางเหมาะสม   ประชาสัมพันธเปาหมายโรงเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ  และตัดสินใจโดยยึด
เปาหมายที่กําหนดไวเปนหลัก 
   2.2.2.2  การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียน  
หมายถึง การนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล และสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูในดานตางๆ 
ตอไปนี้ คือ  ตรวจแผนการสอนและบันทึกการสอนของครู  ประชุมรวมกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู  
เยี่ยมชั้นเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน  ใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน   และประเมินผลการ
สอนของครูอยางตอเนื่อง 
   2.2.2.3  การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  การดําเนินงานพัฒนาครูในดาน
ตางๆ คือ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูภายในโรงเรียนอยางนอยปละครั้ง  สงเสริมครูทุกกลุมสาระการ
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เรียนรูเขารับการ อบรมวิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ  วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของครู  เสนอแนะใหครูจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพครูของตนเองในแตละป  และจัดหาวัสดุ
อุปกรณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 
   2.2.2.4  การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  ลักษณะ/พฤติกรรมของผูบริหารที่
เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ไดแก  มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน   มีศักยภาพทางวิชาการ
เปนที่ประจักษของครูและบุคคลทั่วไป    มีความรูความสามารถในการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา   มีความรูความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู   และมีความรูความเขาใจในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2.2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัด
เนื้อหาสาระการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดเรียนรูโดยวิธีการที่เหมาะสม ซ่ึงเปนปจจัยสาเหตุ
หรือสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก  การเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  การเนนกระบวนการคิด การจัด
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ดังนี้ 
   2.2.3.1  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดเนื้อหาสาระที่สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรยีนแต
ละคน เพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน ให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  สรางนิสัยในการเรียนที่สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูดวย
ตนเอง ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 
และไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
   2.2.3.2  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  หมายถึง  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมดาน
ศิลปะ  การจัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี/นาฏศิลป  การจัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา/นันทนาการ  
การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  และการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  
   2.2.3.3  การเนนกระบวนการคิด  หมายถึง  การดําเนินการเรียนการสอนโดย
ผูสอนใชรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจาก
ความคิดเดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การสงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาสมอง
ของผูเรียน การใชรูปแบบการเรียนการสอนหรือกระบวนการที่เนนพัฒนาทักษะการคิด  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
   2.2.3.4  การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  หมายถึง  การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม อาคารสถานที่มั่นคงปลอดภัย ส่ือวัสดุอุปกรณ และบรรยากาศในชั้นเรียนเหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก  การจัดอาคารเรียนอยูในสภาพมั่นคงและปลอดภัย  การมี



 136 

หองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  การมีเพื่อนรวมชั้นเรียนชวยเหลือเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนการที่ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน 
   2.2.3.5  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรูที่ตองให
ความสําคัญถึงความรวมมือของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนจะตองใหกลุม
ผูเกี่ยวของเขามามีสวนชวยเหลือทั้งในดานการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  การ
ที่ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนการที่องคกรในชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอน 
  2.2.4  บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาพแวดลอมของงานที่รับรูได
โดยผูปฏิบัติงาน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคลในโรงเรียน ซ่ึงเปนปจจัยสาเหตุหรือสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ไดแก  ความคาดหวังสูง บรรยากาศเชิง
บวก การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม และการ
จัดระบบการจูงใจ ดังนี้ 
   2.2.4.1  ความคาดหวังสูง  หมายถึง บรรยากาศที่มุงเนนผลสําเร็จที่เปาหมายของ
งาน ซ่ึงประกอบดวย  การกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย  การมุงเนน
ความสําเร็จของงานทั้งในระดับบุคคล ระดับชั้น และระดับโรงเรียน  ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
การบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 
   2.2.4.2  บรรยากาศเชิงบวก  หมายถึง  บรรยากาศแบบเปดที่สมาชิกในกลุมมีความ
พึงพอใจในการทํางาน ไดแก การเสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ  การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการ
มีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน  การสงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ  ตลอดจนการ
สงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด กลาทําส่ิงใหมๆ 
   2.2.4.3  การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน  หมายถึง  บรรยากาศ
ของความไววางใจและยอมรับซึ่งกันและกันของบุคลากรในองคการ ไดแก  บรรยากาศที่เปนอยูระหวาง
ฝายบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครองเปนไปอยางไววางใจ  การสรางความตระหนักและยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล และการเนนความเปนเพื่อนรวมงานไมเนนสายการบังคับบัญชา 
   2.2.4.4  การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม  หมายถึง บรรยากาศของความรวมมือ
การของผูเกี่ยวของตั้งแตการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ  การใหผูมีสวนไดสวน
เสียรวมคิดวางแผนงาน   การใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปฏิบัติงาน   การใหผูมีสวนไดสวนเสียรวม
ประเมินผลงาน  และการใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปรับปรุงงาน 
   2.2.4.5  การจัดระบบการจูงใจ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เชน การจัดสวัสดิการ คาตอบแทนที่เหมาะสมแกครู  
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การสงเสริมใหครูมี/เล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  การกระตุนใหครูริเร่ิมสรางสรรค   มีความเปนธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบ   และการ กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 
  2.2.5  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จหรือการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค / เปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดทั้งดานผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes)  
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ไดแก  คุณลักษณะที่บงชี้ในดานตางๆ ตอไปนี้คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน  ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ดังนี้ 
   2.2.5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนจากผล
การทดสอบระดับชาติ (national test) ในปการศึกษา 2549  ไดแก  (1)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  วิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และ(2) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
   2.2.5.2  คุณลักษณะของนักเรียน หมายถึง ระดับการรับรูของครูที่มีตอคุณภาพของ
นักเรียนในดานเกง ดี และมีสุข ไดแก  ดานความรูความสามารถ  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร  สุขภาพพลานามัย  และสุนทรียภาพ 
   2.2.5.3  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรูสึกทั้งในดานบวกหรือลบท่ี
แตละคนมีตองานของตน เปนอารมณที่จะตอบสนองตอการทํางานในหนาที่ รวมทั้งสภาพรางกาย 
และสังคมในงานที่ทําความพึงพอใจในงานนี้จะเปนส่ิงสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานใน
โรงเรียน ไดแก ความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมการทํางาน  การยอมรับของเพื่อนรวมงาน  ความ
ไววางใจของผูบังคับบัญชา เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ  และความกาวหนาในวิชาชีพครู 
   2.2.5.4  ความเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง โรงเรียนที่มีการปฏิรูปและพัฒนา
อยางตอเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองคการในดานตอไปนี้ คือ มีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ อยูเสมอ  ใจกวางรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  พัฒนางานอยางเปนระบบ และรวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือเปนทีม 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้  

ชุดท่ี 1   ขอมูลเบื้องตนของโรงเรียน สําหรับครูผูรับผิดชอบฝายวิชาการของโรงเรียนเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน และขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ชุดท่ี 2   แบบสอบถามระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน และปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สําหรับครูผูสอนเปนผูตอบ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเบื้องตนของโรงเรียน เปน
แบบตรวจสอบรายการ  และแบบเติมขอความในชองวาง ประกอบดวย สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการสอน 
    ตอนที่ 2 ระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เปนแบบมาตรประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจําแนกเนื้อหาในการ
สอบถามออกเปนสามประเด็นหลัก คือ คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความเปน
องคการแหงการเรียนรู 
  ตอนที่ 3  ระดับการรับรูเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน เปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามลําดับของปจจัยที่นํามาศึกษา จํานวน 4 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยสมรรถนะขององคการ  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน   
 
4.  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 รายละเอียดการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีดังนี้ 
 4.1  ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดตัวแปรในการวิจัย  กําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร และกรอบการวัดตัวแปร 
 4.2 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรม (specification table) โดยนํานิยามเชิง
ปฏิบัติการที่กําหนดขึ้นมากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ตองการวัด จํานวนขอ
คําถาม  เขียนขอคําถามที่จะพัฒนาเปนแบบสอบถาม 
 4.3  นําตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรม และขอคําถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัดและใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงขอคําถาม
ใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4.4  คัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของแบบสอบถาม จํานวน 3 กลุม ๆ ละ 5 คน ไดแก  กลุมผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารการศึกษา  กลุมผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล และกลุมผูเชี่ยวชาญดานประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้  (1) ทํางานดาน
การศึกษา และ/หรือ (2) มีประสบการณในการทํางานในดานที่เชี่ยวชาญอยางนอย 5 ป และ/หรือ (3)          
มีเอกสารหรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับดานที่เชี่ยวชาญ อยางนอย 1 เร่ือง ผลการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ              
ไดผูเชี่ยวชาญ 15 คน ซ่ึงจําแนกตามความเชี่ยวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ผูเชี่ยวชาญจําแนกตามความเชี่ยวชาญ 
 

ความเชี่ยวชาญ 
ผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร

การศึกษา 
ดานการวัดและ
ประเมินผล 

ดานประสิทธผิลของ
โรงเรียน 

1.   คนที่ 1    

2.   คนที่ 2    

3.  คนที่ 3    

3.   คนที่ 4    

4.   คนที่ 5    

5.   คนที่ 6    
6.   คนที่ 7    
7.   คนที่ 8    
8.   คนที่ 9    

9.   คนที่ 10    
10. คนที่ 11    
11. คนที่ 12    

12. คนที่ 13    

13. คนที่ 14    

15. คนที่ 15    

 
 4.5  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยดําเนินการดังนี ้
 4.5.1  นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามดานความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง และความเหมาะสม ของขอคําถาม 
รายขอกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) วาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม รวมทั้ง   
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงขอคําถาม จากการพิจารณาคา IOC พบวา ขอคําถามมีคาตั้งแต 0.769 – 1.000  
ซ่ึงสามารถตัดสินไดวาขอคําถามมีความสอดคลองเหมาะสมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ หลังจากนั้นได
ปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใชตอไป 
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 4.5.2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช (try-out) กับครูผูสอนในโรงเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 – 5 จํานวน 30 โรงเรียน แลวนํา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 4.5.2.1 วิเคราะหความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใชวิธีของครอนบาค และนําผลคุณภาพของเครื่องมือที่ทดลองใชไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแบบสอบถาม และ      
ขอคําถามกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในขั้นตอนตอไป ผลการวิเคราะหหาคาความเที่ยง
ของเครื่องมือวัดตัวแปรที่ใชในงานวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหหาคาความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจัย 
 

ตัวแปรในแบบสอบถาม จํานวนขอ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
1.  สมรรถนะของโรงเรียน 20 0.9536 
2.  ภาวะผูนําทางวิชาการ 20 0.9566 
3.  การจัดกระบวนการเรียนรู 20 0.9834 
4.  บรรยากาศของโรงเรียน 20 0.9661 
5.  ประสิทธิผลของโรงเรียน 20 0.9796 

รวม 100 0.9915 
 
 4.5.2.2  วิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) โดยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) การดําเนินการในขั้นตอนนี้ ไดดําเนินการ
หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจริงจากขอมูลเชิงประจักษ จํานวน 680 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของตัวแปรแฝงในตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
จํานวน 5 ตัวแปร โดยใชโปรแกรมลิสเรล เปนการตรวจสอบวาตัวแบบการวัดตัวแปรแฝงมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา ตัวแบบการวัดมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวาตัวแบบการวัดมีความตรง ตัวแปรแฝงมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ดังผลการวิเคราะหที่แสดงดวย
คาสถิติ และตัวแบบจําลองของตัวแบบการวัดตัวแปรแฝงแตละตัวที่นําเสนอไวในบทที่ 4 
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บขอมูล
จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อแจงใหโรงเรียนกลุมตัวอยางทราบ
และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 5.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทางไปรษณียในวันที่ 23  กรกฎาคม 
2550 จํานวน 680 โรงเรียน ๆ ละ 5 ฉบับ  และขอความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 2 สัปดาหโดย
ทางไปรษณีย  สําหรับโรงเรียนในจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดเดินทางไปสงและเก็บขอมูลคืนดวย
ตนเอง  
 5.3  ดําเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามคืน และนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2550  มาตรวจสอบจํานวนแบบสอบถาม และความถูกตองสมบูรณของคําตอบ 
จํานวน  413 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  68.83 สําหรับโรงเรียนที่ ผูวิจัยยังไมได รับหรือไดรับ
แบบสอบถามคืนแตไมครบทั้ง 5 ฉบับ ผูวิจัยไดประสานงานทางโทรศัพทเพื่อขอเก็บขอมูลเพิ่มเติม 
 5.4  ตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลในขั้นตอน
ตอไป และหากพบวาโรงเรียนใดยังไมสงแบบสอบถามคืนตามกําหนดผูวิจัยจะสงหนังสือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งและจะสงทางไปรษณียดวน (EMS) จนไดรับแบบสอบถาม
ครบตามจํานวนที่ตองการ 680 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
 กอนลงมือวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเตรียมการเพื่อการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1)  บรรณธิการกิจ (editing) ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลเพื่อใหมีความพรอมสําหรับการ
วิเคราะห โดยตรวจสอบรายการในแบบสอบถามเพื่อความถูกตองและความสมบูรณครบถวนของ
ขอมูลทุกรายการ ซ่ึงหากพบวาขอมูลมีความขัดแยงหรือขาดหาย ผูวิจัยดําเนินการโดยสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากลุมผูใหขอมูลโดยตรง 

2)  การสรางแฟมขอมูล  ผูวิจัยสรางแฟมขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลตัวแปรที่ใชในการวิจัย และ
ในกรณีที่ขอมูลยังคงมีการขาดหาย ผูวิจัยจัดการกับการขาดหายของขอมูลโดยการใชคาเฉลี่ย และ
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลดวยการนับคาความถี่ดวยโปรแกรม SPSS for Windows 

3)  การรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวมขอมูลจากแบบสอบถามของครูโรงเรียนละ 5 คน โดยการหา
คาเฉลี่ยของแตละโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูล 680 โรงเรียน โดยการ Aggregate ขอมูลในเมนู Data ดวย
โปรแกรม   SPSS for Windows  
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เมื่อขอมูลพรอมสําหรับการวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน 2 
ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

6.1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาลักษณะของขอมูลแตละตัวแปร 

ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่จะใชวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย และการวิเคราะหโดยใช
สถิติเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรที่สนใจ ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนของกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows รายละเอียดแตละสวนมีดังนี้ 

 6.1.1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหในขั้นนี้เปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง ไดแก ขนาดโรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน เพศ 
อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณในการสอน โดยใชคาความถี่และคารอยละ 

 6.1.2  การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร เปนการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของ ตัวแปร
ที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวย การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปร
สังเกตที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน จํานวน 23 ตัวแปร  โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัย  คา
ต่ําสุด  คาสูงสุด  คาความเบ  และคาความโดง 

6.2  การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
การวิเคราะหในขั้นนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ ไดแก (1)  การ

วิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (2)  การเปรียบเทียบระดับ
ปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ(3)  การ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และผล
การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน รายละเอียดในแตละสวนมีดังนี้ 
 6.2.1  การวิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน การ
วิเคราะหในขั้นนี้เปนการวิเคราะหเพื่อหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาต่ําสุด 
โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
 6.2.2  การเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผูวิจัยใชการทดสอบคาที (t–test) โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
 6.2.3  การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ และผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบตาม
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ทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ และเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคลองของตัวแบบ ประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีไลคลิฮูดสูงสุด และใชคาไค-สแควร ดัชนี GFI (goodness-of-fit) ดัชนี AGFI 
(adjusted goodness- of - fit index) และ RMSEA (root mean square error of approximation) เปนคาสถิติ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษทั้งกอนและหลังการปรับตัวแบบ 
จากนั้นจึงนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 
7.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี ดังนี้ 
 7.1  สถิติบรรยาย 
 7.1.1  การแจกแจงความถี่ และคารอยละใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียน และขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 
 7.1.2  การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาความเบ 
และคาความโดง ใชสําหรับวิเคราะหระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน และระดับการรับรู
เกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่นํามาศึกษา 
 7.2  สถิติอางองิ 
 7.2.1  การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) เพื่อวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง 
(construct validity) โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และ
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางตัวแบบปจจัยทางการบริหารทุกปจจัย และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ 
 7.2.2  การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางประชากรสองกลุมคือโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดใหญโดยใชสถิติทดสอบที (t-test)  
 6.2.3  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 
coefficient) และทดสอบความมีนัยสําคัญดวยสถิติทดสอบที เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนและระหวางปจจัยทางการบริหารดวยกันเอง 
 7.2.4  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มีสถิติที่เกี่ยวของ 
เชน สัมประสิทธ์ิความแปรผันพหุคูณ  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  สัมประสิทธ์ิความแปรผัน
พหุคูณกับสัมประสิทธิ์ถดถอยบางสวน และทดสอบการมีนัยสําคัญดวยสถิติทดสอบที 
 7.2.5   การวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (path analysis) แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่
ศึกษา  ทดสอบความมีนัยสําคัญดวยสถิติทดสอบที เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ปจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 
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  7.2.5.1 การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบ (goodness-of fit measures) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของตัวแบบวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชคาสถิติที่จะตรวจสอบ 
ดังนี้ (Joreskog & Sorbom, 1993) 
   1) คาสถิติไค-สแควร (chi-square statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวาฟงกช่ันความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิตไค-สแคว มีคาต่ํามาก หรือยิ่งเขา
ใกลศูนยมากเทาไรแสดงวาขอมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
   2) ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (goodness-of-fit index: GFI) ซ่ึงเปน
อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกช่ันความสอดคลองจากตัวแบบกอน และหลังปรับตัวแบบกับ
ฟงกช่ัน ความสอดคลองกอนปรับตัวแบบ คา GFI หากมีคามากกวา 0.09 แสดงวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
   3) ใชดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแลว (adjusted goodness- of - fit 
index: AGFI) ซ่ึงนํา GFI มาปรับแกและคํานึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุมตัวอยาง คานี้                  
ใชเชนเดียวกับ GFI และ AGFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
   4) คา RMSEA (root mean square error of approximation) เปนคาที่       
บงบอกถึงความไมสอดคลองของตัวแบบที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร   
ซ่ึง Browne & Cudeck (1993) ไดอธิบายวา คา RMSEA  ที่นอยกวา .05 แสดงวามีความสอดคลอง
สนิท  (close fit) แตอยางไรก็ตาม คาที่ใชไดและถือวาตัวแบบที่สรางขึ้นสอดคลองกับตัวแบบไมควร
จะเกิน .08 
   5) คาขนาดตัวอยางวิกฤติ (critical N: CN) ซ่ึงเปนคาขนาดของตัวอยางที่
ใชคาไค-สแควทดสอบขอมูล คา CN ที่สูงกวาหรือเทากับ 200 ของกลุมตัวอยาง จะมีแนวโนมที่         
คาไค-สแควที่ไมมีนัยสําคัญ นั่นคือ ขอมูลตัวแบบที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen, 
1989) 
   6) คาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (largest standardized 
residual) ระหวางเมทริกซสหสัมพันธที่เขาสูการวิเคราะหกับเมทริกซที่ประมาณได โดยคาเศษเหลือ
เคล่ือนที่เขาใกลศูนย จะถือวาตัวแบบมีแนวโนมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความพอดีเศษเหลือ
เหมาะสมอยูระหวาง -2 ถึง 2 (Bollen, 1989) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17  สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง 
 

ดัชน ี ระดับการยอมรับ 

1.  คาไค-สแคว (χ 2)  χ 2ที่ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา .05 แสดงวาตัวแบบมี
ความสอดคลอง 

2.  คา GFI มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง 
3.  คา AGFI  มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง 
4.  คา RMSEA นอยกวา .08 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง 
5.  คา CN ≥200 แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง 

 
  7.2.5.2  การปรับตัวแบบ (model adjustment)  ผูวิจัยปรับตัวแบบบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอร วามี
ความสมเหตุสมผลหรือไม มีคาใดแปลกเกินความเปนจริงหรือไม และพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (squared multiple correlation) ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณา
คาความสอดคลองรวม (overall fit) ของตัวแบบวาโดยภาพรวมแลวตัวแบบสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษเพียงใด และจะหยุดปรับตัวแบบเมื่อพบวา คาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานต่ํา
กวา 2.00 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
 
8.  การแปลผลขอมูล 
 8.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับประสิทธิผลของโรงเรียนและระดับปจจัยทางการบริหารที่วัด
จากการรับรูของครู  ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความ ดังนี้ (ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ , 2547) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการรับรูในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการรับรูในระดับมาก  
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการรับรูในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการรับรูในระดับนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีการรับรูในระดับนอยที่สุด 
 8.2  การวิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละคะแนนทดสอบระดับชาติ (NT) ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
แปลความของขอมูล  ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) 
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  80 – 100  หมายถึง  มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
  70 – 79   หมายถึง  มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
  60 – 69   หมายถึง  มีผลการประเมินอยูในระดับคอนขางดี 
  50 – 59   หมายถึง  มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
  0 – 49   หมายถึง  มีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง 
 8.3  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในปจจัยทางการบริหารดวยกันเอง และ
ระหวางปจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนไดกําหนดเกณฑการแปลผลดังนี้(บุญธรรม   
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549)    
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธกันมาก  
  0.31 – 0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธกันปานกลาง 
  0.01 – 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธกันนอย    
  0.00   หมายถึง  ไมมีความสัมพันธ 



บทที่ 4 
ผลการพัฒนาตัวแบบ 

 
 
 จากขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งเปนความสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน และขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยภาวะผูนําทาง
วิชาการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ดังรายละเอียดที่นําเสนอ
ในบทที่ 2  ดังนั้น การกําหนดโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลเพื่อนําไปสูการพัฒนาตัวแบบ
เชิงสมมติฐานของปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ผูวิจัยไดอาศัย
หลักการเหตุผลสัมพันธ  ลําดับการเกิดกอนหลังของปจจัย  ลักษณะการสงผลโดยตรงและ/หรือโดย
ออมที่มีแนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของอางอิง  ดังจะนําเสนอตามลําดับ คือ โครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล  ตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจัยทางการบริหารที่มี อิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดังนี้ 
 
1.  โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
 1.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน  เปนตัวแปรตามสําคัญที่ผูวิจัยตองการศึกษาวา มีตัวแปร
ใดบางที่มีอิทธิพลทางตรง และ/หรือทางออม ซ่ึงตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมนั้น ผูวิจัยกําหนดใหปจจัยสมรรถนะขององคการ 
และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ เปนปจจัยภายนอก (exogenous variables) ที่สัมพันธกัน โดยจะ
สงผลทั้งทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน และสงผลทางออมผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู
กับปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ซ่ึงเปนปจจัยภายใน (endogenous variables) และกําหนดใหปจจัย
บรรยากาศของโรงเรียนสงผลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนและทางออมผานการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยไดอางอิงจากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการมองโรงเรียนหรือองคการเปน
ระบบสังคมแบบเปด (open social-systems) ตามทัศนะของ Hoy & Miskel (2005); Owen (2001); 
Carlson (1964 อางถึงใน Hughes, 1999); Etzioni (1961); Parson (1960); Getzel & Cuba (1957)  และ
ตัวแบบบูรณาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ Hoy & Miskel (2001) โดยระบบนั้นหมายถึงชุดของ
องคประกอบที่สัมพันธกันอยางเปนเอกภาพเพื่อมุงสูงจุดหมายขององคการรวมกัน (วิโรจน   สารรัตนะ, 
2548) ประกอบดวย ปจจัยนําเขา ไดแก สภาพแวดลอม  มนุษยและทรัพยากรที่สําคัญ  ภารกิจและ
เปาหมาย  วัสดุ วิธีการ และเครื่องมือ ดานกระบวนการเปลี่ยนแปลง เชน การเรียนการสอน 
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วัฒนธรรมและบรรยากาศ เปนตน ในดานผลผลิตซึ่งเปนเปาหมายขององคการ ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจในงาน และคุณภาพโดยรวม ซ่ึงกระบวนการบริหารจัดการศึกษาควร
ดําเนินการอยางมีระบบโดยอาศัยทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) จะนําไปสูประสิทธิผลของ
องคการในที่สุด (Lunenburg & Ornstine, 2000) สอดคลองกับทัศนะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมองคการ
ของ Denison (1990) ที่มองบรรยากาศองคการเปนสภาพแวดลอมภายในองคการที่สงผลตอการเกิด
พฤติกรรมที่สงผลตอประสิทธิผลขององคการ และทัศนะของ Pollack, Chrispeels & Watson (1987) 
ที่สรุปวา ความมีประสิทธิผลในผลลัพธของนักเรียนขึ้นอยูกับสามองคประกอบใหญ ๆ คือ 
บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน การปฏิบัติการเรียนการสอน และโครงสราง/กระบวนการ
องคการ นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาวะผูนําที่สงผลตอองคประกอบทั้งสามดวย  
และในทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการทางการบริหาร (administrative process) นั้น ทฤษฎีกลุมที่เนน
ความมีประสิทธิภาพ (concern for efficiency) เชื่อวาองคการที่มีประสิทธิผลจะตองมีการกําหนด
หลักการและหนาที่ทางการบริหารไวใหชัดเจน เพราะจะทําใหการปฏิบัติงานมีความครอบคลุม
หนาที่ที่สําคัญทั้งหมดได และในการกําหนดหนาที่ทางการบริหารนั้น Gulick & Urwick ไดกําหนด
หนาที่ทางการบริหารที่รูจักกันดีในชื่อยอวา POSDCoRB ประกอบดวย  การวางแผน  การจัดองคการ  
การจัดบุคลากร  การสั่งการ  การประสานงาน การรายงาน  และการงบประมาณ หรือท่ี Fayol กําหนดใน
ช่ือยอวา PODCC  ไดแก การวางแผน  การจัดองคการ  การสั่งการ  การประสานงาน และการควบคุม 
เปนตน (Sergiovanni et al. , 1999) และจากผลการวิจัยของ วรเดช  จันทรศร (2534 อางถึงใน  วิโรจน  
สารรัตนะ, 2543) ที่ไดเสนอตัวแบบการพัฒนาองคการ (organizational development model) โดยเชื่อ
วาการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม  จะทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสงผลใหการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้  Brown (1990) ไดศึกษาความสัมพันธของการ
สนับสนุนบรรยากาศขององคการ  ภาวะผูนําของผูนิเทศ และภาวะผูนําของเพื่อนรวมงานที่มีตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดขอสรุปวา ภาวะผูนําของผูนิเทศเปนตัวสนับสนุนบรรยากาศของ
องคการอยางมาก สอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาแบบของผูนํามีความสัมพันธ
กับบรรยากาศขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (กรวิภา พรมจวง, 2541;  James & Jones, 1974 
อางถึงใน สมคิด สรอยน้ํา, 2547)  จากโครงสรางในภาพรวมดังกลาว ผูวิจัยไดอาศัยหลักการ / แนวคิด
เชิงทฤษฎี และผลการวิจัยเพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปจจัยแตละดาน ดังนี้ 
 1.2  ปจจัยสมรรถนะขององคการ  กําหนดใหเปนปจจัยภายนอก (exogenous variables) ที่
สัมพันธกับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ  ซ่ึงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน โดยอิทธิพลทางออมสงผานการจัดกระบวนการเรียนรู และบรรยากาศของโรงเรียน ได
อาศัยขอสนับสนุนความสัมพันธดังกลาวจากแนวคิดของ Miller (2001) ซ่ึงเปนรองประธานบริษัทที่
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ปรึกษาดานการจัดการไดเสนอกลยุทธเพื่อความอยูรอดขององคการในภาวะเศรษฐกิจถดถอยไว โดย
ใหความสําคัญตอภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลกระทบเชิงบวกตอสมรรถนะขององคการ
ดานการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะนําทางองคการในภาวะถดถอยและการสรางความเขมแข็ง
ของทีมงาน (team spirit) ไว 4 ประการ ไดแก  (1) การใหบุคลากรไดรับรูเกี่ยวกับสภาพความเปนจริง
และปญหาขององคการ (2) การใหบุคลากรและผูบริหารไดรับรูถึงภารกิจที่ตองทําเพื่อชวยเหลือ
องคการ (3) การขอความเห็นและขอเสนอแนะจากทุกฝายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ
เพิ่มผลผลิต และ (4) การความสําคัญ และพิจารณาถึงปจจัยที่คาดไมถึงเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากร 
เชน ความกังวล ความรูสึกไมมั่นคง ความกลัว และความคาดหวังตอองคการ ทั้งนี้เพื่อสรางความ
คาดหวังในเชิงบวกตอองคการ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Jackson & Holvino (1986) ที่ใหทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพในองคการที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการใชสมรรถนะขององคการอยางเหมาะสมจําเปนตองมีความสามารถ ดังนี้ คือ (1) 
พัฒนาและนํานโยบาย ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานตางๆ ขององคการที่จะสงผลตอการเพิ่ม
สมรรถนะขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงค (2) สรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (3) สรางวิสัยทัศนรวม (4) จูงใจใหบุคลากรในองคการมีสวนรวมในการดําเนินงานให
บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด และ (5) พัฒนาบรรยากาศในองคการที่สนับสนุนการทํางานของ
บุคลากรใหมีความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังไดอางอิงตัวแบบดานการจัดการของ วรเดช  
จันทรศร (2539) และแนวคิดเชิงทฤษฎีของ ธงชัย  สันติวงษ (2539);  Preedy (1993); Steers et al., 
(1985) ที่ใหทัศนะไวสอดคลองกันวา สมรรถนะขององคการเปนปจจัยทางการบริหารจัดการที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารองคการที่จะมีประสิทธิผลนั้นตอง
สามารถนําและกระตุนการใชทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกในการปฏิบัติงานทั้งมวล
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ 
Balanced Scorecard ที่พัฒนาในภาคธุรกิจเอกชนมองวาการวัดประสิทธิผลการบริหารในองคการนั้น 
ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลประกอบการดานการเงินเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอจําเปนตอง
กําหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับสมรรถนะขององคการที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานขององคการดวย 
(Texas Education Agency, 2004)  

1.3  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ  กําหนดใหเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และ
ทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยอิทธิพลทางออมจะสงผานปจจัยดานกระบวนการเรียนรู 
และบรรยากาศของโรงเรียน (Silins & Murray-Harvey, 1999; Alig-Mielcarek, 2003) สําหรับ
อิทธิพลทางออมจะสงผานบรรยากาศของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภารดี  อนันตนาวี 
(2545) ที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของ
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โรงเรียน โดยทางออมจะสงผานพฤติกรรมการบริหารและบรรยากาศของโรงเรียน เชนเดียวกับ Yukl 
(2002) ที่ใหทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงเหตุผลของตัวแปรดานภาวะผูนําวา คุณลักษณะและ
ทักษะของผูนําจะมีอิทธิพลตอผลลัพธของการดําเนินงาน (performance outcomes) และสอดคลอง
กับแนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการ/สถาบันตาง ๆ เชน Edmonds (1979 cited in Hoy & 
Miskel, 2005); Purkey & Smith (1983 cited in Hoy & Miskel, 2005); Murphy et. al. (1985); Bossert 
(1988); สถาบัน HMI (1988); Smith & Tomlinson (1989 อางถึงใน Woods & Orlik, 1994); Caldwell 
& Spinks (1990); Duttweiler (1990 cited in Sergiovanni 2001); Halton (1992 อางถึงในวิโรจน     
สารรัตนะ, 2548);  School District of Hillsborough County, Florida (2005); องคการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: OECD (2005); Hoy & Miskel (2005);  กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2535) 
และ กุหลาบ รัตนสัจจธรรม (2536) ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
และไดขอคนพบที่สอดคลองกันวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Bossert, Dwyer, Rowan & Lee (1982)  ที่ไดพัฒนา   ตัวแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการในหองปฏิบัติการ Far West ซ่ึงไดขอคนพบสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Hallinger, Bickman & Devis (1990) ที่พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโดยสงผาน
บรรยากาศ  และการจัดระบบการเรียนการสอน   และยังมีผลการศึกษาบางเรื่องที่พบวา  มี
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลสําเร็จของโรงเรียนในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน (Andrews, Sodwe, & Jacoby, 1986;  Eberts & Stone, 1988; Hack, Larsen, 
& Marcoulides, 1990)  
 1.4  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู กําหนดใหเปนปจจัยภายใน (endogenous variables) 
ที่มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยอางอิงผลการวิจัยของ Silins & Murray-Harvey 
(1999); Scheerens (2000); Saunder (2000); Alig-Mielcarek (2003)  สอดคลองกับ Duttweiler (1990 
cited in Sergiovanni 2001) ที่ไดศึกษาผลงานวิจัยของนักวิชาการหลายทาน เชน Purkey & Smith 
(1982); Roueche & Baker (1986); Stedman (1987); Wayson (1988) Wimpelberg, Teddlie & 
Stringfield (1989) ไดขอสรุปวา ปจจัยที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลนั้นมีหลายปจจัยโดยปจจัยการ
จัดกระบวนการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลการเรียนรูของผูเรียน เชน การ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   การมีแผนงานวิชาการที่ดี  และการจัดการเรียนการ
สอนสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง เปนตน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดและ
ผลการวิจัยหลายเรื่องที่มีขอคนพบสอดคลองกันวากระบวนการเรียนรูจะสงผลโดยตรงตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เชน การเนนการเรียนรูและการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ทาทาย   การกําหนดภารงานดานวิชาการที่ชัดเจน  การเนนมาตรฐานดานวิชาการสูงกระตุน
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นักเรียนแสดงศักยภาพไดเต็มที่  การจัดบรรยากาศหองเรียนมีชีวิตชีวาและเปนระเบียบเรียบรอย  การ
กระตุนการแสดงออก เขาใจจุดมุงหมายของบทเรียนและมีการจูงใจ  และมีการวางแผนและการนํา
หลักสูตรไปปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน เปนตน (Edmonds, 
1979 cited in Hoy & Miskel, 2005; Murphy et. al., 1985; Chrispeels & Watson, 1987; สถาบัน 
HMI, 1988; Mortimore, 1988; Smith & Tomlinson, 1989 cited in  Woods & Orlik, 1994; Caldwell & 
Spinks, 1990; Halton ,1992 อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ, 2548;  Hoy & Miskel ,  2005) 

1.5  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน กําหนดใหมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (ภารดี  อนันตนาวี, 2545;  Jatuporn, 2005)  นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยสงผานกระบวนการเรียนรู โดยอางอิงผลการวิจัยของ Heneveld & Craig 
(1996);  Saunders (2000) และ Skipper (2006) ที่พบวา การสนับสนุนอยางดีจากผูปกครองและชุมชน 
ระบบการศึกษา และวัสดุอุปกรณอยางพอเพียงจะมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (student 
outcomes)  ภายใตองคประกอบและกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก กลุมบรรยากาศของ
โรงเรียน (school climate) เปนตน  สอดคลองกับผลการศึกษาวิเคราะหเพื่อ กําหนดองคประกอบ
ความเปนโรงเรียนคุณภาพของ อํารุง จันทวานิช (2547)  ที่พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูเนน
ผูเรียนสําคัญที่สุด และการจัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจะสงผลตอ
คุณภาพของผลผลิต/ผลลัพธทั้งดานผูเรียนและคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด
และผลการวิจัยของนักวิชาการ/สถาบันตางๆ เชน Purkey & Smith (1983 cited in Hoy & Miskel, 2005); 
Murphy et. al. (1985); Pollack, Chrispeels & Watson (1987); Mortimore (1988); สถาบัน HMI 
(1988);  Smith & Tomlinson (1989 อางถึงใน Woods & Orlik, 1994); Caldwell & Spinks (1990); 
Chrispeels (1990); Scheerens (2000); Saunder (2000); Duttweiler (1990 cited in Sergiovanni 2001);  
Halton (1992 อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ, 2548);  School District of Hillsborough County, Florida 
(2005);  Hoy & Miskel (2005) และกุหลาบ รัตนสัจจธรรม (2536) ที่ไดขอสรุปสอดคลองกันคือ การ
จัดบรรยากาศที่เอื้อและเหมาะสมจะสงผลใหการจัดกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพและสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในที่สุด   
 
2.  ตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 จากแนวคิดเชิงทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนด
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางปจจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กําหนดใหปจจัย
สมรรถนะขององคการที่สัมพันธกับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ  เปนปจจัยภายนอก (exogenous 
variables) โดยมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน และมีอิทธิพลทางออมผานปจจัยการจัด



 152 

กระบวนการเรียนรูและปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน  และกําหนดใหปจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน  ในขณะที่ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผานการจัดกระบวนการเรียนรู     
ดังตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่แสดงใน
ภาพที่  25  ซ่ึงอธิบายไดวา โรงเรียนที่มีปจจัยสมรรถนะขององคการในระดับมาก จะมีอิทธิพลตอการ
จัดกระบวนการเรียนรู  บรรยากาศของโรงเรียนอยูในระดับมาก และจะมีอิทธิพลทําใหโรงเรียนมี
ประสิทธิผลสูง  ในขณะเดียวกันก็จะมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศของ
โรงเรียนอยูในระดับมากตามไปดวย  และโรงเรียนที่มีผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับ
มากจะสงผลทําใหการจัดกระบวนการเรียนรู  บรรยากาศของโรงเรียนอยูในระดับมากตามไปดวย 
และจะมีอิทธิพลทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงเชนเดียวกัน 
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สมรรถนะ
ขององคการ 

ภาวะผูนําทาง
วิชาการ บรรยากาศ

ของโรงเรียน 

กระบวนการ
เรียนรู 

ประสิทธิผล
ของโรงเรียน 

การจัดทรัพยากรการเรียนรู 

ความรูความสามารถของบุคลากร 

วิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณลักษณะของนักเรียน 

ความพึงพอใจของครู 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหาร 

การนิยามและการสื่อสาร
เปาหมายรวม 

การกํากับติดตาม และใหขอมูล
ปอนกลับ 

การเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง 

การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

ความคาดหวังสูง 

บรรยากาศเชิงบวก 

การใหความเปนกันเองไววางใจซึ่งกันและกัน 

การจัดระบบการจูงใจ 

การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม 

การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 

การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู การเนนกระบวนการคิด 

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

ภาพที่ 25  ตัวแบบเชิงสมมติฐานของปจจยัทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
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3.  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ตัวแบบสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ แสดงวาตัวแบบการวัดมีความตรงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรง ดังนี้ 
 3.1  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ 
 ตัวแปรสมรรถนะขององคการ (POTENT) ในงานวิจัยนี้ วัดไดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัว ไดแก 
(1) การจัดโครงสรางที่เหมาะสม (STRUC) (2) วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร (VISION)  (3) ความรู
ความสามารถของบุคลากร (KNOW) (4) การจัดทรัพยากรการเรียนรู  (RESOU) และ (5) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร (ICT) ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต 
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดและสูงสุดของตัวแปรมีคาเทากับ 0.564 และ 0.789 ตามลําดับ 
โดยมีสัมประสิทธิ์ทุกคาเปนบวก แสดงวามีคาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแตปานกลางถึงมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ มีคา Chi-
Square = 0.39  คาองศาอิสระ(df)  = 2  คา p = 0.82 คาดัชนี GFI = 1.00 และคาดัชนี AGFI = 1.00 โดย
น้ําหนักองคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.46 ถึง 0.57 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา น้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ซ่ึงแสดงวา
ตัวแบบดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดนํามาสรางสมการองคประกอบสมรรถนะ
ขององคการไดดังตอไปนี้  สําหรับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรตัวแบบการวัด และการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบแสดงในตารางที่ 18–19 และภาพที่ 26 ตามลําดับ 
 POTENT = 0.39(STRUC) + 0.37(VISION) + 0.31(KNOW) + 0.08(RESOU) + 0.24 (ICT) 
 
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัด 
      สมรรถนะสมรรถนะขององคการ 

ตัวแปร STRUC VISION KNOW RESOU ICT 
STRUC 1.000     
VISION 0.780** 1.000    
KNOW 0.723** 0.787** 1.000   
RESOU 0.746** 0.773** 0.742** 1.000  
ICT 0.789** 0.681** 0.564** 0.705** 1.000 
Mean 3.548 3.517 3.624 3.295 3.227 
S.D. 0.336 0.399 0.371 0.496 0.508 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
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ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ตัวแปร 

สปส. SE t 
R2 เมทริกซ สปส.

คะแนนองคประกอบ 

STRUC 0.46 0.01 13.87** 0.66 0.39 
VISION 0.57 0.02 25.10** 0.80 0.37 
KNOW 0.46 0.02 23.09** 0.63 0.31 
RESOU 0.49 0.03 19.73** 0.51 0.08 
ICT 0.53 0.03 18.61** 0.52 0.24 
Chi-Square = 0.39 , df = 2, p = 0.82 , GFI = 1.00 , AGFI = 1.00 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

 

 0.01   0.03 

  

 

0.11 

 
0.08 
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0.24 
 

0.27 

0.46 
0.57 
0.46 
 

0.49 
0.53 

STRUC 

VISION 

KNOW 

RESOU 

ICT 

POTENT 

Chi-Square=0.39, df=2, P-value=0.82132, RMSEA=0.000 

 
ภาพที่ 26  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ 

 
 3.2  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดภาวะผูนําทางวิชาการ 
 ตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการ (ACADEM) ในงานวิจัยนี้ วัดไดจากตัวแปรสังเกต 4 ตัว ไดแก 
(1) การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม (DEFF) (2) การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน (MORN) (3) การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (DEVEL) และ(4) การเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  (CHANGE) ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต พบวา คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดและสูงสุดของตัวแปรมีคาเทากับ 0.750 และ 0.867 ตามลําดับ โดยมี
สัมประสิทธิ์ทุกคาเปนบวก แสดงวามีคาความสัมพันธของตัวแปรอยูในระดับมาก   
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 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ มีคา Chi-
Square = 0.26  คาองศาอิสระ(df)  = 1  คา p = 0.61 คาดัชนี GFI = 1.00 และคาดัชนี AGFI = 1.00 โดย
น้ําหนักองคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.57 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา น้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ซ่ึงแสดง
วาตัวแบบดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดนํามาสรางสมการองคประกอบ
สมรรถนะขององคการไดดังตอไปนี้  สําหรับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรตัวแบบการ
วัด และการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดแสดงในตารางที่ 20 – 21 และภาพที่ 27ตามลําดับ 
 ACADEM = 0.38(DEFF) + 0.32(MORN) + 0.47(DEVEL) + 0.45 (CHANGE) 
 
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัด 
      ภาวะผูนําทางวิชาการ 

ตัวแปร DEFF MORN DEVEL CHANGE 
DEFF 1.000    
MORN 0.810** 1.000   
DEVEL 0.867** 0.750** 1.000  
CHANGE 0.785** 0.815** 0.755** 1.000 
Mean 3.427 3.484 3.595 3.616 
S.D. 0.402 0.505 0.417 0.483 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 
ตารางที่ 21  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดภาวะผูนําทางวิชาการ 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ตัวแปร 

สปส. SE t 
R2 เมทริกซ สปส.

คะแนนองคประกอบ 

DEFF 0.52 0.01 12.01** 0.69 0.38 
MORN 0.57 0.01 12.35** 0.67 0.32 
DEVEL 0.56 0.01 12.30** 0.71 0.47 
CHANGE 0.56 0.01 12.65** 0.70 0.45 
Chi-Square = 0.26, df = 1, p =  0.61 , GFI = 1.00 , AGFI = 1.00 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
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0.03 

Chi-Square=0.26, df=1, P-value=0.61172, RMSEA=0.000 
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ภาพที่ 27  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดภาวะผูนําทางวิชาการ 
 

 3.3  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดการจัดกระบวนการเรียนรู 
 ตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู (PROCESS) ในงานวิจัยนี้ วัดไดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัว 
ไดแก (1) การเนนผูเรียนเปนสําคัญ (CHILD) (2) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย (ACTIV) (3) การเนนกระบวนการคิด (THINK) (4) การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการ
เรียนรู (LEARN) และ(5) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ (PAR) ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกต พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดและสูงสุดของตัวแปรมีคาเทากับ 0.654 และ 
0.802 ตามลําดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ทุกคาเปนบวก แสดงวามีคาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแตปาน
กลางถึงมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ มีคา Chi-
Square = 5.08  คาองศาอิสระ(df)  = 5  คา p = 0.41 คาดัชนี GFI = 1.00 และคาดัชนี AGFI = 0.99 โดย
น้ําหนักองคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.50 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา น้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ซ่ึงแสดง
วาตัวแบบดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดนํามาสรางสมการองคประกอบ
สมรรถนะขององคการไดดังตอไปนี้  สําหรับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรตัวแบบการ
วัด และการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดแสดงในตารางที่ 22 – 23 และภาพที่ 28  
ตามลําดับ 
 PROCESS = 0.51(CHILD) + 0.32(ACTIV) + 0.50(THINK) + 0.31(LEARN) + 0.31(PAR) 
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัด 
      การจัดกระบวนการเรียนรู 

ตัวแปร CHILD ACTIV THINK LEARN PAR 
CHILD 1.000     
ACTIV 0.766** 1.000    
THINK 0.802** 0.694** 1.000   
LEARN 0.740** 0.797** 0.784** 1.000  
PAR 0.722** 0.654** 0.743** 0.731** 1.000 
Mean 3.713 3.701 3.511 3.739 3.531 
S.D. 0.333 0.460 0.375 0.371 0.342 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

ตารางที่ 23  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดการจัดกระบวนการเรียนรู 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ตัวแปร 

สปส. SE t 
R2 เมทริกซ สปส.

คะแนนองคประกอบ 

CHILD 0.45 0.01 13.55** 0.68 0.51 
ACTIV 0.48 0.01 15.12** 0.59 0.32 
THINK 0.50 0.01 13.05** 0.70 0.50 
LEARN 0.40 0.01 15.80** 0.54 0.31 
PAR 0.44 0.01 15.59** 0.56 0.31 
Chi-Square = 5.08, df = 5, p = 0.41 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.99 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
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ภาพที่ 28  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดการจัดกระบวนการเรียนรู 
 
 3.4  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดบรรยากาศของโรงเรียน 
 ตัวแปรบรรยากาศของโรงเรียน (ENVIR) ในงานวิจัยนี้ วัดไดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัว ไดแก 
(1) ความคาดหวังสูง (EXPEC) (2) บรรยากาศเชิงบวก (POSIT) (3) การใหความเปนกันเองและ
ไววางใจซึ่งกันและกัน (TRUST) (4) การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม (SHARE) และ (5) การ
จัดระบบการจูงใจ (MOTIV) ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต พบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธต่ําสุดและสูงสุดของตัวแปรมีคาเทากับ 0.731 และ 0.845 ตามลําดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ทุก
คาเปนบวก แสดงวามีคาความสัมพันธของตัวแปรอยูในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ มีคา Chi-
Square = 6.96  คาองศาอิสระ(df)  = 5  คา p = 0.22 คาดัชนี GFI = 1.00 และคาดัชนี AGFI = 0.99 โดย
น้ําหนักองคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.45 ถึง 0.55 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา น้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ซ่ึงแสดง
วาตัวแบบดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดนํามาสรางสมการองคประกอบสมรรถนะ
ขององคการไดดังตอไปนี้  สําหรับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรตัวแบบการวัด และการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบแสดงในตารางที่ 24 - 245 และภาพที่ 29 ตามลําดับ 
 ENVIR = 0.25(EXPEC) + 0.33(POSIT) + 0.54(TRUST) + 0.39(SHARE) + 0.32(MOTIV) 
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัด 
      บรรยากาศของโรงเรียน 

ตัวแปร EXPEC POSIT TRUST SHARE MOTIV 
EXPEC 1.000     
POSIT 0.760** 1.000    
TRUST 0.789** 0.845** 1.000   
SHARE 0.813** 0.819** 0.831** 1.000  
MOTIV 0.731** 0.780** 0.809** 0.805** 1.000 
Mean 3.549 3.741 3.675 3.665 3.688 
S.D. 0.349 0.330 0.385 0.399 0.368 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

ตารางที่ 25  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดบรรยากาศของโรงเรียน 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ตัวแปร 

สปส. SE t 
R2 เมทริกซ สปส.

คะแนนองคประกอบ 

EXPEC 0.45 0.01 16.15** 0.57 0.25 
POSIT 0.46 0.01 15.28** 0.64 0.33 
TRUST 0.54 0.01 12.34** 0.77 0.54 
SHARE 0.55 0.01 13.84** 0.72 0.39 
MOTIV 0.45 0.01 15.45** 0.63 0.32 
Chi-Square = 6.96, df = 5, p = 0.22 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.99 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
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ภาพที่ 29  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดบรรยากาศของโรงเรียน 
 
 3.5  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน (EFFECTIV) ในงานวิจัยนี้ วัดไดจากตัวแปรสังเกต 4 ตัว แปร 
ไดแก (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) คุณลักษณะของนักเรียน (3) ความพึงพอใจของครู และ (4) ความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต พบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธต่ําสุดและสูงสุดของตัวแปรมีคาเทากับ 0.574 และ 0.815 ตามลําดับ โดยมีสัมประสิทธิ์ทุก
คาเปนบวก แสดงวามีคาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแตปานกลางถึงมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัวแบบการวัดสมรรถนะขององคการ มีคา Chi-
Square = 4.69  คาองศาอิสระ(df)  = 2  คา p = 0.10 คาดัชนี GFI = 1.00 และคาดัชนี AGFI = 0.98 โดย
น้ําหนักองคประกอบมีคาอยูระหวาง 0.35 ถึง 0.47 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา น้ําหนัก
องคประกอบมีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคา ซ่ึงแสดง
วาตัวแบบดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดนํามาสรางสมการองคประกอบ
สมรรถนะขององคการไดดังตอไปนี้  สําหรับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรตัวแบบการ
วัด และการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดแสดงในตารางที่ 26 - 27 และภาพที่ 30 ตามลําดับ 
 EFFECTIV = 0.01(NT) + 0.43(CHAR) + 0.70(SATIS) + 0.88(LO) 
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ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัด 
      ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตัวแปร NT CHAR SATIS LO 
NT 1.000    
CHAR 0.631** 1.000   
SATIS 0.574** 0.744** 1.000  
LO 0.621** 0.696** 0.815** 1.000 
Mean 41.065 3.493 3.665 3.710 
S.D. 5.974 0.351 0.327 0.356 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

ตารางที่ 27  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ตัวแปร 

สปส. SE t 
R2 เมทริกซ สปส.

คะแนนองคประกอบ 

NT 0.47 0.93 18.40** 0.47 0.01 
CHAR 0.35 0.01 14.74** 0.51 0.43 
SATIS 0.40 0.01 10.84** 0.62 0.70 
LO 0.46 0.01 8.30** 0.70 0.88 
Chi-Square = 4.69, df = 2, p = 0.10 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.98 
หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

 
Chi-Square=4.69, df=2, P-value=0.09602, RMSEA=0.044 
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ภาพที่ 30  การตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 



บทที่  5 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทนี้ ประกอบดวย  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
กลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร และผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ
ความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะห  ผูวิจัยจึงใชสัญลักษณแทนตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปร
แฝงภายใน และคาสถิติตางๆ  ดังนี้ 
 ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ไดแก  
 POTENT แทน   สมรรถนะขององคการ วัดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร คือ 
   STRUC     แทน การจัดโครงสรางที่เหมาะสม  
  VISION แทน วิสัยทัศน พนัธกิจ และยุทธศาสตร  
  KNOW แทน ความรูความสามารถของบุคลากร  
  RESOU  แทน การจัดทรัพยากรการเรียนรู  
  ICT แทน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร   
 ACADEM แทน ภาวะผูนําทางวิชาการ วดัจากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คอื 
 DEFF แทน  การนยิามและการสื่อสารเปาหมายรวม  

MORN แทน  การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการ 
                               เรียนการสอน  
DEVEL แทน  การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  
CHAN แทน  การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   

 ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) ไดแก  
 PROCESS แทน   การจัดกระบวนการเรียนรู วดัจากตวัแปร 5  ตัวแปร คือ 
  CHILD แทน  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ACTIV แทน  การจดักจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย   
  THINK แทน  การเนนกระบวนการคดิ 
  LEARN แทน  การจดับรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 
    PAR แทน  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

 ENVIR แทน บรรยากาศของโรงเรียน วัดจากตัวแปร 5 ตัวแปร คือ 
  EXPEC แทน  ความคาดหวังสูง  
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  POSIT แทน  บรรยากาศเชิงบวก  
  TRUST แทน  การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน  
  SHARE แทน  การสงเสริมใหมีการตดัสินใจรวม  
  MOTIV แทน  การจดัระบบการจูงใจ 
 EFFECTIV แทน   ประสิทธิผลของโรงเรียน วดัจากตวัแปร 4  ตัวแปร คือ 
  NT แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  CHAR แทน  คุณลักษณะของผูเรียน 
  SATIS แทน  ความพงึพอใจของครู 
  LO แทน  ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 คาสถิติ ไดแก  
 Χ  แทน คาเฉลี่ย (mean) 
 SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 SKEW แทน คาความเบ (skewness) 
 KUR แทน คาความโดง (kurtosis) 
 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment  
   correlation coefficient)  
 R2 แทน คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (squared multiple correlation) 
   หรือ สัมประสิทธิ์การพยากรณ 
 χ 2 แทน คาสถิติไค-สแคว (chi - square)  
 df แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
 p แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
 GFI แทน ดัชนีวดัระดับความสอดคลอง (goodness of fit index) 
 AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแลว (adjusted goodness of fit index) 
 RMSEA แทน คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย 
   (root mean square error of approximation) 
 CN แทน คาขนาดตัวอยางวิกฤต (critical N) 
 DE แทน อิทธิพลทางตรง (direct effects) 
 IE แทน อิทธิพลทางออม (indirect effects) 
 TE แทน อิทธิพลรวม (total effects) 
 
 



 165 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อใหทราบลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง
และการแจกแจงของตัวแปร โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุม
ตัวอยาง และผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร  ดังนี้ 
 1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 680 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 340 
โรงเรียน หรือรอยละ 50 และโรงเรียนขนาดใหญ 340 โรงเรียน หรือรอยละ 50 ซึ่งสวนใหญเปดสอน
ในระดับปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 392 โรงเรียน หรือรอยละ 42.94 รองลงมา คือ 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 253 โรงเรียน หรือรอยละ 37.21 และ ระดับปฐมวัย – ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 135 โรงเรียน หรือรอยละ 19.85   
 จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 3,400 
คน จําแนกเปนเพศหญิง 2,190 คน และเพศชาย 1,210 คน คิดเปนรอยละ 64.41 และรอยละ 35.59 
ตามลําดับ  โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50  ป หรือรอยละ 54.82 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง   
30 – 40 ป  อายุ 51 – 60 ป และอายุนอยกวา 30 ป  คิดเปนรอยละ 23.81 , 18.85 และ 2.62  ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน พบวา สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  2,990 คน หรือรอยละ 87.94 รองลงมาคือ วุฒิสูงกวาปริญญาตรี และวุฒิ
ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.59 และ 0.47 ตามลําดับ สวนประสบการณในการสอน พบวา 
สวนใหญมีประสบการณในการสอนมากกวา 20 ป จํานวน 1,976 คน หรือรอยละ 58.11 รองลงมาคือ 
16 – 20 ป , 11 – 15 ป, 6 – 10 ป , 1 – 5 ป หรือคิดเปนรอยละ 16.21, 10.62, 10.56 และ 4.50  
ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่  28 
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ตารางที่ 28  ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 

รายการ จํานวน รอยละ 

1.  ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน) 
โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนเกินกวา 300 คน ขึ้นไป) 

 
340 
340 

 
50.00 
50.00 

2.  เปดสอนในระดับชั้น 
ปฐมวัย - ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
ปฐมวัย - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

 
292 
135 
253 

 
42.94 
19.85 
37.21 

3.  เพศ 
ชาย   
หญิง 

 
1,210 
2,190 

 
35.59 
64.41 

4. อายุ 
 นอยกวา 30 ป 
 30 – 40 ป 
 41 – 50 ป 
 51 – 60 ป 

 
89 
806 

1,864 
640 

 
2.62 
23.71 
54.82 
18.85 

5.วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต่ํากวาปริญญาตรี   
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
16 

2,990 
394 

 
0.47 
87.94 
11.59 

6.ประสบการณในการสอน  
 1 – 5  ป 
 6 – 10  ป 
 11 – 15  ป 
 16 – 20  ป 
 มากกวา 20 ป 

 
153 
359 
361 
551 

1,976 

 
4.50 
10.56 
10.62 
16.21 
58.11 
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 1.2  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร  
 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวย ผลการ
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 23 ตัวแปร พบวา 
ตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ  เมื่อพิจารณาในแตละตัวแปรแฝง ปรากฏผล ดังนี้ 
 1.2.1  ตัวแปรสมรรถนะขององคการ ไดแก การจัดโครงสรางที่เหมาะสม วิสัยทัศน พันธ
กิจ และยุทธศาสตร ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.227 ถึง 3.624  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.336 ถึง 0.508  คา
ความเบอยูระหวาง 0.034 ถึง 0.467 และคาความโดงอยูระหวาง -0.387 ถึง 0.111  
 1.2.2  ตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการ ไดแก  การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การ
กํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.327 ถึง 3.616  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.402 ถึง 0.505 คาความเบอยู
ระหวาง -0.477 ถึง 0.512 และคาความโดงอยูระหวาง -0.441 ถึง 0.533  
 1.2.3  ตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  การเนนกระบวนการคิด การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 
และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.511 ถึง 
3.739  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.333 ถึง 0.460  คาความเบอยูระหวาง -0.073 ถึง 0.736 
และคาความโดงอยูระหวาง -0.384 ถึง 0.608  
 1.2.4  ตัวแปรบรรยากาศของโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังสูง บรรยากาศเชิงบวก การให
ความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม และการจัดระบบการจูงใจ 
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.549 ถึง 3.741 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง 0.330 ถึง 0.399 คาความเบอยูระหวาง 0.422 ถึง 0.786 และคาความโดงอยูระหวาง -0.538 ถึง 1.404  
 1.2.5  ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะของ
นักเรียน  ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง (คาเฉลี่ยรอยละ 41.065) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.974    
ซ่ึงมีการกระจายคอนขางมาก  สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.493 ถึง 3.710  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.327 ถึง 0.356  คาความเบอยูระหวาง 0.126 
ถึง 0.270 และคาความโดงอยูระหวาง -0.863 ถึง -0.213  
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตไดในตัวแบบปจจัยทางการบริหาร 
      ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตัวแปร คาเฉลีย่ ระดับ S.D. พิสัย คาต่ําสุด คาสูงสุด ความเบ ความโดง 

สมรรถนะขององคการ         
1. การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 3.548 มาก 0.336 1.800 3.050 4.850 0.467 -0.222 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 3.517 มาก 0.399 1.950 2.600 4.550 0.034 0.118 
3. ความรูความสามารถของบุคลากร 3.624 มาก 0.371 1.800 2.850 4.650 0.339 -0.264 
4. การจัดทรัพยากรการเรียนรู 3.295 ปานกลาง 0.496 2.300 2.300 4.600 0.216 -0.387 
5. การใช ICT ในการบริหาร 3.227 ปานกลาง 0.508 2.550 2.200 4.750 0.288 -0.326 
ภาวะผูนําทางวิชาการ         
6. การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 3.427 ปานกลาง 0.402 1.880 2.680 4.560 0.287 -0.441 
7.การกํากับติดตามและใหขอมูลปอนกลับ 
    เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 3.484 ปานกลาง 0.505 2.640 2.160 4.800 -0.009 -0.062 
8.การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 3.595 มาก 0.417 1.880 2.880 4.760 0.512 -0.403 
9.การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 3.616 มาก 0.483 2.600 2.240 4.840 -0.477 0.533 
การจัดกระบวนการเรียนรู         
10.การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.713 มาก 0.333 1.850 2.850 4.700 0.339 0.327 
11.การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
    อยางหลากหลาย 3.701 มาก 0.460 2.280 2.600 4.880 -0.073 -0.026 
12.การเนนกระบวนการคิด 3.511 มาก 0.375 1.750 2.900 4.650 0.736 0.232 
13. การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 3.739 มาก 0.371 1.500 3.200 4.700 0.518 -0.384 
14.การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 3.531 มาก 0.342 2.000 2.800 4.800 0.484 0.608 
บรรยากาศของโรงเรียน         
15.ความคาดหวังสูง 3.549 มาก 0.349 2.200 2.530 4.730 0.422 1.404 
16.บรรยากาศเชิงบวก 3.741 มาก 0.330 1.650 3.150 4.800 0.786 0.136 
17.การใหความเปนกันเองและไววางใจ 
    ซึ่งกันและกัน 3.675 มาก 0.385 1.600 3.070 4.670 0.547 -0.423 
18.การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม 3.665 มาก 0.399 1.840 2.920 4.760 0.444 -0.538 
19.การจัดระบบการจูงใจ 3.688 มาก 0.368 1.680 3.000 4.680 0.469 -0.184 
ประสิทธิผลของโรงเรียน         
20. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 41.065 ปรับปรุง 5.974 30.240 25.830 56.070 0.212 -0.213 
21. คุณลักษณะของผูเรียน 3.493 ปานกลาง 0.351 1.580 2.760 4.340 0.126 -0.603 
22. ความพึงพอใจของครู 3.665 มาก 0.327 1.480 3.160 4.640 0.270 -0.863 
23. ความเปนองคการแหงการเรียนรู 3.710 มาก 0.356 1.560 3.080 4.640 0.164 -0.743 
หมายเหตุ      n = 680, standard error of skewness = 0.094 , standard error of kurtosis = 0.187   
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2.  ผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1)  ผลการวิเคราะหระดับ
ปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (2)  ผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการ
บริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ(3)  ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และผล
การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิเคราะหในแตละสวนมีดังนี้ 
 2.1  ผลการวิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.576) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.332 คาความเบเทากับ 0.598 
และคาความโดงเทากับ -0.298 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนไมมากนัก การแจกแจงของตัวแปร
เปนโคงเบขวา และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละปจจัย พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีเพียง
ปจจัยสมรรถนะขององคการที่อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด (Χ  = 3.670) รองลงมาคือ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.647, 3.590 และ 3.531 ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัย
สมรรถนะขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ  = 3.442) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 
 

รายการ Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

1. ปจจัยสมรรถนะขององคการ 3.442 0.373 0.374 -0.238 ปานกลาง 

2. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ 3.531 0.416 0.107 0.180 มาก 

3. ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู 3.647 0.341 0.534 -0.217 มาก 

4. ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน 3.670 0.337 0.746 -0.118 มาก 

5. ประสิทธิผลของโรงเรียน 3.590 0.316 0.161 -0.729 มาก 

 รวม 3.576 0.332 0.598 -0.298 มาก 

 
  2.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยสมรรถนะขององคการ  พบวา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.442) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.373 คาความเบเทากับ 
0.374 และคาความโดงเทากับ -0.238 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนไมมากนัก การแจกแจงของ
ตัวแปรเปนโคงเบขวาเล็กนอย และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
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  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ (Χ  = 3.681) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ มีการประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง (Χ  = 3.045) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 31 
 

ตารางที่ 31  ผลการวิเคราะหระดับปจจัยสมรรถนะขององคการ 
 

ปจจัยสมรรถนะขององคการ Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 
 การจัดโครงสรางที่เหมาะสม      
1. โครงสรางการบริหารเอื้อใหมีความรวมมือในหมูสมาชิก 3.532 0.387 0.268 -0.103 มาก 

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไมซ้ําซอน สะดวกและคลองตัว   3.437 0.403 0.052 -0.642 ปานกลาง 

3. มอบหมายงานไดตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร   3.636 0.295 0.711 0.131 มาก 

4. มีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง  ๆที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  3.586 0.439 0.201 -0.035 มาก 

 วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร      

5. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตร   3.626 0.444 -0.474 0.768 มาก 

6. วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความสอดคลองกัน 3.460 0.459 -0.151 0.229 ปานกลาง 

7. วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความเปนไปได 3.556 0.436 0.244 -0.433 มาก 

8. มีการติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จอยางตอเนื่อง 3.425 0.531 -0.178 -0.302 ปานกลาง 

 ความรูความสามารถของบุคลากร      

9. ครูไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการที่เพียงพอตอการทํา
หนาที่การสอน 3.626 0.419 0.102 -0.631 มาก 

10. ครูไดปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ 3.661 0.387 -1.087 5.011 มาก 

11. ครูไดรับการเสริมสรางประสบการณอยางตอเนื่อง 3.527 0.420 0.212 -0.306 มาก 

12. ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 3.681 0.462 0.267 -0.735 มาก 

 การจัดทรัพยากรการเรียนรู      

13. การจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   3.427 0.491 0.397 0.320 ปานกลาง 

14. การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 3.397 0.531 -0.183 -0.319 ปานกลาง 

15. การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญหาทองถิ่น  3.259 0.551 0.126 -0.759 ปานกลาง 

16. ชุมชนบริจาคทรัพยสินและอุปกรณการเรียนการสอน 3.096 0.664 0.132 -0.621 ปานกลาง 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร      

17. มีแผนการใช ICT เพื่อการบริหาร 3.229 0.516 0.193 -0.412 ปานกลาง 

18. มีผูรับผิดชอบในการจัดการ ICT 3.350 0.524 0.145 0.129 ปานกลาง 

19. สนับสนุนใหครูใช ICT ในการจัดกระบวนการเรียนรู 3.283 0.550 0.205 -0.376 ปานกลาง 

20. มีการประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง  3.045 0.601 0.398 -0.228 ปานกลาง 

 รวม 3.442 0.373 0.374 -0.238 ปานกลาง 
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  2.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก (Χ  = 3.531) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.416 คาความเบเทากับ 0.107 และคา
ความโดงเทากับ 0.180 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนเพียงเล็กนอย  การแจกแจงของตัวแปรเปน
โคงเบขวาเล็กนอย และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการอบรมวิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ (Χ  = 
3.741) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เยี่ยมชั้นเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน(Χ  = 3.248) ดังรายลเอียด
แสดงในตารางที่ 32 
 

ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหระดับปจจยัภาวะผูนําทางวิชาการ 
 

ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

 การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม      

1 ใชขอมูลผลสัมฤทธิ์เปนแนวทางในการจัดโปรแกรม
การเรียนการสอน  3.371 0.422 0.406 0.193 ปานกลาง 

2 มีการวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน 3.433 0.423 0.150 -0.532 ปานกลาง 

3 พัฒนาเปาหมายทางวิชาการรวมกับครูโดยกําหนด
มาตรฐานและความคาดหวังของนักเรียนไวอยาง
เหมาะสม  3.443 0.401 0.327 -0.080 ปานกลาง 

4 ประชาสัมพันธเปาหมายโรงเรียนใหผูเก่ียวของทราบ 3.420 0.516 0.098 -0.038 ปานกลาง 

5 ตัดสินใจโดยยึดเปาหมายที่กําหนดไวเปนหลัก 3.465 0.441 -0.024 0.467 ปานกลาง 

 การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียน การสอน       

6 ตรวจแผนการสอนและบันทึกการสอนของครู 3.552 0.544 0.096 -0.458 มาก 

7 ประชุมรวมกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 3.606 0.532 -0.257 -0.206 มาก 

8 เยี่ยมช้ันเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน 3.248 0.570 0.104 0.092 ปานกลาง 

9 ใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน 3.605 0.595 -0.334 0.098 มาก 

10 ประเมินผลการสอนของครูอยางตอเนื่อง 3.407 0.584 -0.207 0.448 ปานกลาง 

 การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ      

11 จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูภายในโรงเรียนอยางนอยป
ละครั้ง 3.618 0.437 0.563 -0.274 มาก 

12 สงเสริมครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการอบรมวิชาที่
สอนหรือรับผิดชอบ 3.741 0.427 0.207 0.160 มาก 



 172 

ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหระดับปจจยัภาวะผูนําทางวิชาการ (ตอ) 
 

ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

13 วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของครู 3.579 0.448 0.264 -0.147 มาก 

14 เสนอแนะใหครูจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพครูของตนเอง
ในแตละป 3.601 0.480 0.320 -0.262 มาก 

15 จัดหาวัสดุอุปกรณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชีพครู 3.435 0.513 0.093 -0.227 ปานกลาง 

 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง      

16 มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน   3.669 0.490 -0.389 0.674 มาก 

17 มีศักยภาพทางวิชาการเปนที่ประจักษของครูและบุคคลทั่วไป   3.600 0.508 -0.205 0.079 มาก 

18 มีความรูความสามารถในการเปนผูนําในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  3.555 0.531 -0.541 0.429 มาก 

19 มีความรูความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู 3.581 0.490 -0.150 0.006 มาก 

20 มีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 3.674 0.530 -0.540 0.657 มาก 

 รวม 3.531 0.416 0.107 0.180 มาก 

 
  2.1.3  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  พบวา  มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.647) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.341 คาความเบเทากับ 0.534 
และคาความโดงเทากับ -0.217 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนเพียงเล็กนอย  การแจกแจงของตัว
แปรเปนโคงเบขวาเล็กนอย และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน (Χ  = 3.993) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ องคกรใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน (Χ  = 3.385) ดังรายลเอียดแสดงในตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33  ผลการวิเคราะหระดับปจจยัการจัดกระบวนการเรียนรู 
 

ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

 การเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับความสามารถ

ของนักเรียน 3.701 0.338 0.941 1.633 มาก 

2 ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   3.608 0.413 0.207 -0.245 มาก 

3 จัดสภาพการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  3.765 0.356 -0.242 0.770 มาก 

4 สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 3.774 0.385 0.580 0.091 มาก 

 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย       

5 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ 3.645 0.462 0.297 0.506 มาก 

6 จัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี/นาฏศิลป  3.567 0.573 -0.132 -0.278 มาก 

7 จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา/นันทนาการ 3.810 0.523 -0.386 -0.011 มาก 

8 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย  3.708 0.533 -0.118 -0.205 มาก 

9 จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 3.772 0.470 0.170 -0.839 มาก 

 การเนนกระบวนการคิด       

10 สงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาสมองของผูเรียน 3.538 0.370 0.395 0.019 มาก 

11 ใชรูปแบบการเรียนการสอนหรือกระบวนการที่เนน
พัฒนาทักษะการคิด 3.447 0.394 0.625 0.597 ปานกลาง 

12 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  3.452 0.421 0.482 -0.067 ปานกลาง 

13 มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3.458 0.433 0.811 0.596 ปานกลาง 

 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู      

14 อาคารเรียนอยูในสภาพมั่นคงและปลอดภัย 3.701 0.488 0.361 -0.504 มาก 

15 หองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 3.427 0.553 -0.048 -0.204 ปานกลาง 

16 เพื่อนรวมช้ันเรียนชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3.836 0.366 0.053 -0.082 มาก 

17 ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน 3.993 0.393 0.123 -0.138 มาก 

 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ      

18 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 3.567 0.388 0.236 -0.347 มาก 

19 ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูซึ่งกันและกัน 3.631 0.355 0.360 0.471 มาก 

20 องคกรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 3.385 0.429 0.406 -0.053 ปานกลาง 

 รวม 3.647 0.341 0.534 -0.217 มาก 
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  2.1.4  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา  มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.670) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.337 คาความเบเทากับ 0.746 
และคาความโดงเทากับ -0.118 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนเพียงเล็กนอย  การแจกแจงของตัว
แปรเปนโคงเบขวาคอนขางมาก และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหครูมี/เล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (Χ  = 3.946) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย  (Χ  = 3.371) ดังรายลเอียดแสดงใน
ตารางที่ 34 
 

ตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหระดับปจจยับรรยากาศของโรงเรียน  

 

ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

 ความคาดหวังสูง      

1 มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย   3.371 0.384 0.156 1.297 ปานกลาง 

2 มุงเนนความสําเร็จของงานทั้งในระดับบุคคล ระดับช้ัน 
และระดับโรงเรียน   3.579 0.392 0.579 1.092 มาก 

3 ใหความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 3.695 0.384 0.240 0.241 มาก 

 บรรยากาศเชิงบวก      

4 เสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ  3.748 0.366 0.446 0.137 มาก 

5 จัดบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน   3.753 0.354 0.582 -0.170 มาก 

6 สงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ   3.815 0.339 0.803 0.330 มาก 

7 สงเสรมิบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด กลาทําสิ่งใหม  ๆ 3.645 0.387 0.568 1.048 มาก 

 การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน      

8 บรรยากาศที่เปนอยูระหวางฝายบริหาร คณะครู นักเรียน
และผูปกครองเปนไปอยางไววางใจ 3.667 0.431 0.191 -0.384 มาก 

9 สรางความตระหนักและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 3.668 0.391 0.429 -0.462 มาก 

10 เนนความเปนเพื่อนรวมงานไมเนนสายการบังคับบัญชา 3.688 0.413 0.661 -0.228 มาก 

 การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม      

11 ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ  3.788 0.485 0.188 -0.279 มาก 

12 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมคิดวางแผนงาน  3.663 0.438 0.346 -0.894 มาก 

13 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปฏิบัติงาน  3.643 0.413 0.452 -0.453 มาก 

14 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินผลงาน 3.643 0.412 0.380 -0.160 มาก 

15 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปรับปรุงงาน 3.587 0.373 0.566 -0.023 มาก 
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ตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหระดับปจจยับรรยากาศของโรงเรียน (ตอ) 
 

ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

 การจัดระบบการจูงใจ      

16 จัดสวัสดิการ คาตอบแทน และผลประโยชนอื่น ๆ ที่
เหมาะสมแกครู 3.404 0.431 0.430 -0.281 ปานกลาง 

17 สงเสริมใหครูมี/เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 3.946 0.415 -0.030 -0.431 มาก 

18 กระตุนใหครูริเริ่มสรางสรรค  3.716 0.402 0.649 0.065 มาก 

19 มีความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ   3.630 0.467 0.112 -0.351 มาก 

20 กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายหรือทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 3.743 0.389 0.563 0.328 มาก 

 รวม 3.670 0.337 0.746 -0.118 มาก 

 
  2.1.5  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา  มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก (Χ  = 3.590) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.316 คาความเบเทากับ 0.161 และคา
ความโดงเทากับ -0.729 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนเพียงเล็กนอย  การแจกแจงของตัวแปร
เปนโคงเบขวาเล็กนอย และมีความความโดงมากกวาปกติเล็กนอย   
  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือทีมงาน (Χ  = 3.869) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด (Χ  = 3.117) ดังรายลเอียดแสดงในตารางที่ 35 
 

ตารางที่ 35   ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

 คุณลักษณะของนักเรียน      

1 มีความรูความสามารถที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  3.217 0.383 -0.035 -0.234 ปานกลาง 

2 มีทักษะในการคิด 3.117 0.441 0.158 0.633 ปานกลาง 

3 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  3.137 0.432 0.630 0.021 ปานกลาง 

4 มีความรับผิดชอบ  3.328 0.493 -0.034 -0.451 ปานกลาง 

5 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  3.741 0.458 0.198 -0.821 มาก 

6 มีความซื่อสัตยสุจริต 3.840 0.456 0.014 -0.559 มาก 

7 ใชทรัพยหรือสิ่งของอยางคุมคา 3.428 0.464 -0.098 -0.216 ปานกลาง 
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ตารางที่ 35  ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน Χ  S.D. SKEW KUR ระดับ 

8 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย 3.724 0.415 0.472 0.032 มาก 

9 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข 3.657 0.451 0.277 0.101 มาก 

10 ช่ืนชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3.732 0.444 0.349 -0.411 มาก 

 ความพึงพอใจของครู      

11 สภาพแวดลอมการทํางาน  3.614 0.398 -0.085 0.580 มาก 

12 การยอมรับของเพื่อนรวมงาน 3.795 0.382 -0.013 -0.640 มาก 

13 ความไววางใจของผูบังคับบัญชา 3.768 0.342 0.460 -0.652 มาก 

14 เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ  3.443 0.444 0.433 -0.534 ปานกลาง 

15 ความกาวหนาในวิชาชีพครู 3.632 0.444 0.196 -0.824 มาก 

 ความเปนองคการแหงการเรียนรู      

16 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน  3.625 0.454 0.176 -0.502 มาก 

17 แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม  ๆในการสอนอยูเสมอ 3.696 0.413 0.301 -0.273 มาก 

18 ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   3.784 0.448 -0.206 -0.761 มาก 

19 พัฒนางานอยางเปนระบบ  3.575 0.438 -0.051 -0.592 มาก 

20 รวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรอืทีมงาน 3.869 0.420 -0.200 -0.609 มาก 

 รวม 3.590 0.316 0.161 -0.729 มาก 

 
2.2  ผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  ผลการวิเคราะหในสวนนี้ เปนผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 
โดยเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนสองขนาดคือ ขนาดเล็ก จํานวน 340 โรงเรียน กับขนาดใหญ จํานวน 340 โรงเรียน โดยใช
วิธีการทดสอบคาที (t-test) เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําตัวแบบไปใช ผลการ
วิเคราะหสรุปไดดังตอไปนี้ 
   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.462) ในขณะที่
โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.690) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  



 177 

  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละปจจัยจะเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง ยกเวน ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่อยู
ในระดับมาก  ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยทุกปจจัยอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางในแตละปจจัย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกปจจัย  ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 36 
ตารางที่ 36 ผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 
      จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ 
t ปจจัยทางการบริหาร 

S.D. ระดับ n S.D. ระดับ n   Χ Χ
1. สมรรถนะขององคการ 340 3.326 0.348 ปานกลาง 340 3.559 0.360 มาก 8.571** 

2. ภาวะผูนําทางวิชาการ 340 3.399 0.392 ปานกลาง 340 3.662 0.397 มาก 8.711** 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู 340 3.537 0.309 มาก 340 3.757 0.337 มาก 8.888** 

4. บรรยากาศของโรงเรียน 340 3.561 0.305 มาก 340 3.779 0.335 มาก 8.890** 

5. ประสิทธิผลของโรงเรียน 340 3.488 0.297 ปานกลาง 340 3.692 0.303 มาก 8.894** 

รวม 3.462 0.300 ปานกลาง รวม 3.690 3.690 มาก 9.525** 

** หมายถึง p < 0.01, * หมายถึง p < 0.05 
 

2.3  ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ และผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
  ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 
และขอ 3 ซ่ึงเปนการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ และนําเสนอผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่
นํามาศึกษา เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังแรกยังไมเปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด จึงได
ปรับตัวแบบโดยตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอร วามีความสมเหตุสมผลหรือไม มีคาใด
แปลกเกินความเปนจริงหรือไม และพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (squared 
multiple correlation) ใหมีความเหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาคาความสอดคลองรวม (overall fit) ของ  
ตัวแบบวาโดยภาพรวมแลวตัวแบบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด และหยุดปรับตัวแบบเมือ่
พบวา ผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังตอไปนี้ 
  ตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน เปนตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่รวมตัวแบบการวัดไว 5 ตัวแบบ โดยตัวแบบมีตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร 
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ไดแก สมรรถนะขององคการ (POTENT) และภาวะผูนําทางวิชาการ (ACADEM) ตัวแปรแฝงภายใน 
3 ตัวแปร ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรู (PROCESS) บรรยากาศของโรงเรียน (ENVIR) และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (EFFECTIV)  
  ผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตในตัวแบบทั้ง 23 ตัวแปร พบวา คา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู และคา
สหสัมพันธทุกคูมีคาเปนบวกอยูระหวาง 0.455 ถึง 0.889 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดเปนคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (CHAN) กับตัวแปรความพึงพอใจของ
ครู (SATIS) สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดเปนความสัมพันธระหวางตัวแปรการจัดระบบการ
จูงใจ (MOTIV) กับตัวแปรการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (DEVEL)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 37  คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตในตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

ตัวแปร STRUC VISION KNOW RESOU ICT DEFF MORN DEVEL CHAN CHILD ACTIV THINK LEARN PAR EXPEC POSIT TRUST SHARE MOTIV NT CHAR SATIS LO 
STRUC 1                       
VISION .780** 1                      
KNOW .723** .787** 1                     
RESOU .746** .773** .742** 1                    

ICT .789** .681** .564** .705** 1                   
DEFF .784** .809** .700** .769** .694** 1                  
MORN .565** .612** .562** .594** .546** .810  ** 1                 
DEVEL .759** .772** .785** .764** .664** .867** .750** 1                
CHAN .591** .668** .519** .587** .487** .785** .815** .755** 1               
CHILD .695** .721** .736** .768** .587** .811** .651** .780** .588** 1              
ACTIV .671** .618** .623** .752** .601** .659** .562** .619** .553** .766** 1             
THINK .720** .641** .624** .741** .694** .743** .609** .731** .547** .802** .694** 1            
LEARN .690** .637** .584** .743** .671** .719** .626** .724** .632** .740** .797** .784** 1           
PAR .682** .731** .686** .652** .612** .774** .711** .781** .706** .722** .654** .743** .731** 1          
EXPEC .701** .650** .698** .624** .579** .758** .737** .765** 1.699** .706** .617** .704** .655** .748**          
POSIT .754** .744** .707** .736** .684** .792** .687** .785** .633** .831** .755** .743** .825** .771** .760** 1        
TRUST .768** .648** .650** .680** .699** .771** .622** .764** .621** .732** .644** .819** .755** .742** .789** .845** 1       
SHARE .696** .689** .629** .622** .593** .827** .760** .786** .756** .718** .609** .748** .764** .799** .813** .819** .831** 1      
MOTIV .747** .799** .742** .760** .656** .843** .718** .889** .767** .777** .645** .777** .711** .749** .731** .780** .809** .805** 1     

NT .620** .536** .535** .602** .460** .673** .532** .600** .529** .616** .564** .623** .571** .598** .536** .600** .628** .618** .617** 1    
CHAR .711** .620** .594** .698** .753** .679** .500** .608** .502** .645** .657** .806** .701** .655** .563** .742** .775** .647** .674** .631** 1   
SATIS .811** .711** .742** .673** .689** .700** .493** .704** .455** .683** .684** .734** .712** .721** .677** .775** .777** .682** .713** .574** .744** 1  
LO .805** .738** .683** .635** .665** .756** .626** .729** .639** .614** .683** .647** .694** .773** .757** .744** .777** .784** .710** .621** .696** .815** 1 

หมายเหตุ  ** หมายถึง P<0.01 ; * หมายถึง P<0.05
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  2.3.1  ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา มีคา Chi-square = 226.11, df = 115, P = 0.063, คาดัชนี GFI = 0.96 ,AGFI = 0.91,  
RMSEA = 0.056 และ CN = 276.52 แสดงวาตัวแบบสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผล
การวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร ปรากฏผลดังนี้ 
   2.3.1.1  ปจจัยสมรรถนะขององคการ พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนมากที่สุด (13.80) และมิอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียน (0.27) และการจัด
กระบวนการเรียนรู (0.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ทุกตัว  ตัวแปรที่มีคาน้ํ าหนัก
องคประกอบมากที่สุด คือ การจัดทรัพยากรการเรียนรู รองลงมาคือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหาร  วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  ความรูความสามารถของบุคลากร  และ
การจัดโครงสรางที่เหมาะสม ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.43, 1.31, 1.14, 1.03 และ 1.00 
ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.62 – 0.81  
   2.3.1.2  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (0.01) และมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู (0.01) อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตมีอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียน (0.70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ตัว  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การกํากับติดตามและการใหขอมูลปอนกลับ 
รองลงมา คือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการนิยามและการ
ส่ือสารเปาหมายรวม ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.07,  1.03,  1.02 และ1.00 ตามลําดับ  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.65 – 0.88  
   2.3.1.3  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน (1.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมาก
ที่สุด คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย รองลงมาคือ การเนนกระบวนการคิด   
การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู   การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  และการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึง
มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ  1.27,  1.15,  1.15,  1.07 และ1.00 ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.61 ถึง 0.78  
   2.3.1.4  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (0.71) และมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู (0.70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม  
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รองลงมาคือ การจัดระบบการจูงใจ   การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกนั   ความคาดหวงั
สูง  และบรรยากาศเชิงบวก ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.19,  1.14,  1.12, 1.00 และ 0.99 
ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.75 – 0.88  
  จากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) สําหรับสมการโครงสรางของตัวแบบ
แสดงวาตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเปนสาเหตุทั้งสองตัวแปรอธิบายความแปรปรวนรวมในตัวแปรการจดั
กระบวนการเรียนรู  บรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 94, 88 และ89 
ตามลําดับ    
  2.3.2  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 
   2.3.2.1  อิทธิพลทางตรง พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร 
เรียงลําดับจากคามากไปหานอย คือ ปจจัยสมรรถนะของโรงเรียน (POTENT)  ปจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู (PROCESS) ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน (ENVIR) และปจจัยภาวะผูนําทาง
วิชาการ (ACADEM) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.80, 1.20, 0.71 และ 0.01 ตามลําดับ 
   2.3.2.2  อิทธิพลทางออม พบวา มีปจจัยทางการบริหาร 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออม
ตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ (1) ปจจัยสมรรถนะขององคการที่สงผานการจัดกระบวนการเรียนรู 
และบรรยากาศของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.21 และ 0.27 ตามลําดับ (2) ปจจัยภาวะ
ผูนําทางวิชาการที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.01 และ 0.70 ตามลําดับ และ (3) ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่สงผาน
ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.70 
   2.3.2.3  อิทธิพลรวม พบวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมของตัว
แปรสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร โดยเรียงลําดับ
จากคามากไปหานอย คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.99, 
1.20 , 0.88 และ 0.61 ตามลําดับ 
  ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ และผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาว แสดงในตารางที่ 38 และภาพที่ 31 
 
 

 





ตารางที่ 38  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจยัทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

อิทธิพลสมรรถนะขององคการ อิทธิพลภาวะผูนําทางวิชาการ อิทธิพลการจัดกระบวนการเรียนรู อิทธิผลบรรยากาศของโรงเรียน 
ตัวแปร 

ทางตรง (DE) ทางออม (IE) รวม (TE) ทางตรง (DE) ทางออม (IE) รวม (TE) ทางตรง (DE) ทางออม (IE) รวม (TE) ทางตรง (DE) ทางออม (IE) รวม (TE) 
0.21** 0.05* 0.26** 0.01 0.49** 0.50** - - - - - - 

การจัดกระบวนการเรียนรู 
(0.04) (0.05) (0.06) - (0.05) (0.05) - - - - - - 
0.27** - 0.27** 0.70** - 0.70** 0.70** - 0.70** - - - 

บรรยากาศของโรงเรียน 
(0.07) - (0.07) (0.06) - (0.06) (0.05) - (0.70) - - - 

13.80** 0.19* 13.99** 0.01 0.60** 0.61** 1.20** - 1.20** 0.71** 0.17** 0.88** 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

(1.64) (0.42) (1.45) - (1.06) (1.06) (0.84) - (0.84) (0.09) (1.28) (1.51) 
สมรรถนะขององคการ การจัดกระบวนการเรียนรู 

ตัวแปรสังเกตภายนอก 
B SE t R2 ตัวแปรสังเกตภายใน  

B SE t R2

การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 1.00 - - 0.81 การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1.00 - - 0.71 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 1.14 0.03 34.29** 0.76 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนฯ 1.27 0.04 30.22** 0.61 
ความรูความสามารถของบุคลากร 1.03 0.04 29.32** 0.71 การเนนกระบวนการคิด 1.15 0.03 35.29** 0.75 
การจัดทรัพยากรการเรียนรู 1.43 0.05 31.46** 0.78 การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 1.15 0.04 29.99** 0.76 
การใช ICTในการบริหาร   1.31 0.04 31.84** 0.62 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 1.07 0.03 30.89** 0.78 
 ภาวะผูนําทางวิชาการ  บรรยากาศของโรงเรียน 
การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 1.00 - - 0.88 ความคาดหวังสูง 1.00 - - 0.75 
การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับฯ 1.07 0.03 33.91** 0.65 บรรยากาศเชิงบวก 0.99 0.03 33.15** 0.83 
การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1.02 0.02 46.01** 0.86 การใหความเปนกันเองและไววางใจฯ 1.12 0.03 34.94** 0.78 
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   1.03 0.03 32.01** 0.67 การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม 1.19 0.03 35.11** 0.84 

การจัดระบบการจูงใจ 1.14 0.04 30.51** 0.88 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.00 - - 0.50 
คุณลักษณะของผูเรียน 0.06 0.00 22.02** 0.61 
ความพึงพอใจของครู 0.07 0.00 21.80** 0.79 

 

R2 : PROCESS =  0.94,  ENVIR = 0.88,  EFFECTIV = 0.89 
Chi-square = 226.11, df = 115, P = 0.063, GFI = 0.96 , AGFI = 0.91 , RMSEA = 0.056 
หมายเหตุ    ** หมายถึง P < 0.01,  * หมายถึง  P < 0.05 
                    ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ คือ คา S.E. 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 0.08 0.00 23.36** 0.81 
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ตารางที่ 38  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจยัทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ 
       ประสิทธิผลของโรงเรียน (ตอ) 
 

Covariance Matrix 
ตัวแปร 

POTENT ACADEM PROCESS ENVIR EFFECTIV 
POTENT 1.00     
ACADEM 0.940 1.00    
PROCESS 0.910 0.930 1.00   

ENVIR 0.890 0.940 0.970 1.00  
EFFECTIV 0.950 0.890 0.960 0.960 1.00 
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Chi-square = 226.11, df = 115, P = 0.063, GFI = 0.96 , AGFI = 0.91, RMSEA = 0.056, CN = 276.52 
 

ภาพที่ 31 ตวัแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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  จากผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา 
แมจะมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แตมีปจจัยทางการบริหารบางปจจัยที่มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลต่ํา และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการที่มีผลทางตรงตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และมีผลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.01 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสมรรถนะขององคการมี
อิทธิพลทางออมผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ที่มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลคอนขางต่ํา คือ 0.21 และ 0.27 ตามลําดับ ดังนั้น จึงเปนประเด็นสําคัญที่จะนําไป
อภิปรายผลในบทที่ 6 ตอไป 
 



บทที่  6 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
       การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี
วัตถุประสงคสามประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน และเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน (2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และ(3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 31,872 โรงเรียน  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2549 จํานวน 680 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 340 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ 340 โรงเรียน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 
โดยมีครูผูสอนเปนผูใหขอมูลหลักโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 3,400 คน 

ตัวแปรแฝงที่ใชในการวิจัยมี 5 ตัวแปร เปนตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ไดแก ปจจัยสมรรถนะ
ขององคการ และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ สวนตัวแปรแฝงภายในมี 3 ตัวแปร ไดแก ปจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงตัวแปรแฝงดังกลาว
วัดไดจากตัวแปรสังเกต จํานวน 23 ตัวแปร 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามมี จํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของ
โรงเรียน สําหรับครูผูรับผิดชอบฝายวิชาการของโรงเรียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน 
ระดับชั้นที่เปดสอน และขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดที่ 2  แบบสอบถามระดับการรับรูเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สําหรับ
ครูผูสอนเปนผูตอบ ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบเติมขอความ  ตอนที่ 2 ระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
และตอนที่ 3 ระดับการรับรูเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึง
เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีชวงพิสัยของคาความเที่ยงตั้งแต 0.9536 – 0.9915 และผลการ
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วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสราง โดยคา 
Chi-square ของตัวแบบการวัดมีชวงพิสัยตั้งแต 0.26 – 6.96 (ที่ df 1 ถึง 5) 
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติภาคบรรยายเพื่อหาคาการแจกแจงความถี่ คารอยละ ในการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  และการวิเคราะห
คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาความเบ และคาความโดงใชวิเคราะห
ระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน และระดับการรับรูเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่นํามา
ศึกษา สวนสถิติภาคอางอิงใชในการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางประชากรสองกลุมคือโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดใหญโดยใชสถิติทดสอบที   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows) 
และโปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยแบงออกเปนสองสวน ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุม
ตัวอยาง  การแจกแจงของตัวแปร และผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร 
  ผลการวิเคราะหในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง  และผลการ
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ซ่ึงรายละเอียดในแตละสวนสรุปได ดังนี้ 
  1.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง  จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุม
ตัวอยางจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 680 โรงเรียน 
จําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 340 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ 340 โรงเรียน ซ่ึงสวนใหญเปด
สอนในระดับปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงมีอายุระหวาง 41 – 50  ป เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน พบวา 
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณในการสอนมากกวา 20 ป 
  1.1.2  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร   ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของ
ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 23 ตัวแปร พบวา ตัวแปรสวนใหญมีการแจก
แจงแบบโคงปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับปรับปรุง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลางถึงมาก และมีคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะตัวแปรอยูในกลุมองคประกอบ
เดียวกัน เมื่อพิจารณาในแตละตัวแปรแฝง ปรากฏผลดังนี้ 
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  1.1.2.1  ตัวแปรสมรรถนะขององคการ ไดแก การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร จะเห็นวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ถึงมาก โดยตัวแปรความรูความสามารถของบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใช ICT ในการบริหารมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.2.2  ตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการ ไดแก  การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 
การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเห็นวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยตัวแปร
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวมมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.2.3  ตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  การเนนกระบวนการคิด การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ จะเห็นวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยตัวแปรการจัดบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด และตัวแปรการเนนกระบวนการคิดมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.2.4  ตัวแปรบรรยากาศของโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังสูง บรรยากาศเชิง
บวก การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม และการ
จัดระบบการจูงใจ จะเห็นวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยตัวแปรบรรยากาศเชิงบวกมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
และตัวแปรความคาดหวังสูงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.2.5  ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะ
ของนักเรียน  ความพึงพอใจของครู และความเปนองคการแหงการเรียนรู จะเห็นวามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีคาเฉล่ียอยูในระดับปรับปรุง สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยตัวแปรความ
เปนองคการแหงการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และคุณลักษณะของนักเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 1.2  ผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
  การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในสวนนี้มี 3 สวน ประกอบดวย (1) ผลการวิเคราะหระดับ
ปจจัยทางการบริหาร  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  และเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับ
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  (2)  ผลการตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลืนของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และ(3)  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 
  1.2.1  ผลการวิเคราะหระดับปจจัยทางการบริหาร ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ
เปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของ
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โรงเรียน  พบวา ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละปจจัย พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มี
เพียงปจจัยสมรรถนะขององคการที่อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ในขณะที่ปจจัยสมรรถนะขององคการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เมื่อพิจารณาในแตละปจจัย สรุปไดดังนี้ 
   1.2.1.1  ปจจัยสมรรถนะขององคการ  พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ มีการประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง  
   1.2.1.2  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการอบรมวิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ และขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เยี่ยมชั้นเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน  
   1.2.1.3  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  พบวา  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ องคกรใน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
   1.2.1.4  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหครูมี/เล่ือนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มี
การกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย   
   1.2.1.5  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือทีมงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด  
                     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง 
สวนโรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในแตละปจจัยจะเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวน ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่อยูในระดับ
มาก  ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยทุกปจจัยอยูในระดับมาก และแตกตางกันอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกปจจัย   

 1.2.2  ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้กบัขอมลูเชงิ
ประจักษ พบวา มีคา Chi-square = 226.11, คาองศาอิสระ = 115 คา P = 0.063  คาดัชนี GFI = 0.96 คา
ดัชนี AGFI = 0.91 คาดัชนี RMSEA = 0.056 และคา CN = 276.52 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด แสดงวา
ตัวแบบสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร ปรากฏผลดังนี้ 
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   1.2.2.1  ปจจัยสมรรถนะขององคการ พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนมากที่สุด (13.80) และมิอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียน (0.27) และการจัด
กระบวนการเรียนรู (0.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ทุกตัว  ตัวแปรที่มีคาน้ํ าหนัก
องคประกอบมากที่สุด คือ การจัดทรัพยากรการเรียนรู รองลงมาคือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหาร  วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  ความรูความสามารถของบุคลากร  และ
การจัดโครงสรางที่เหมาะสม ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.43, 1.31, 1.14, 1.03 และ 1.00 
ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.62 – 0.81  
   1.2.2.2  ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (0.01) และมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู (0.01) อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตมีอิทธิพลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียน (0.70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ตัว  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การกํากับติดตามและการใหขอมูลปอนกลับ 
รองลงมา คือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการนิยามและการ
ส่ือสารเปาหมายรวม ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.07,  1.03,  1.02 และ1.00 ตามลําดับ  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.65 – 0.88  
   1.2.2.3  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน (1.20) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมาก
ที่สุด คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย รองลงมาคือ การเนนกระบวนการคิด   
การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู   การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  และการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึง
มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ  1.27,  1.15,  1.15,  1.07 และ1.00 ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.61 – 0.78  
   1.2.2.4  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน (0.71) และมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู (0.70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นวามีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม  
รองลงมาคือ การจัดระบบการจูงใจ   การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกนั   ความคาดหวงั
สูง  และบรรยากาศเชิงบวก ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.19,  1.14,  1.12, 1.00 และ 0.99 
ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) อยูระหวาง 0.75 – 0.88  
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  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ  (R2)สําหรับสมการโครงสรางของตัวแบบ
แสดงวาตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเปนตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัวแปรอธิบายความแปรปรวนรวมในตัว
แปรการจัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 94, 
88 และ89 ตามลําดับ    
  1.2.3  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา  อิทธิพลทางตรง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรง 4 ตัวแปร เรียงลําดับจากคามากไปหานอย คือ ปจจัยสมรรถนะของโรงเรียน ปจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.80, 1.20, 0.71 และ 0.01 ตามลําดับ  สําหรับอิทธิพลทางออม พบวา มี
ปจจัยทางการบริหาร 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ (1) ปจจัยสมรรถนะ
ขององคการที่สงผานการจัดกระบวนการเรียนรู และบรรยากาศของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ 0.21 และ 0.27 ตามลําดับ (2) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.01 และ 0.70 ตามลําดับ และ 
(3) ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ 0.70  และในสวนของอิทธิพลรวม พบวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมของตัว
แปรสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร โดยเรียงลําดับ
จากคามากไปหานอย คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.99, 
1.20 , 0.88 และ 0.61 ตามลําดับ 
 
2.  อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในการอภิปรายออกเปนสามสวน คือ 
สวนแรก เกี่ยวกับการศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  และ
เปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  สวนท่ีสอง เกี่ยวกับการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และสวนที่สาม 
เกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงในแตละสวนมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 2.1  การศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และเปรียบเทียบ
ระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา 
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ระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของภารดี  อนันตนาวี (2545)  ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และสรางแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยศึกษาจากครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ระดับปจจัยที่
สงผลและระดับประสิทธิผลทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เน ื่องจากรัฐบาลไดมี
นโยบายปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนามาตามลําดับ ทั้งในเรื่องของ
นโยบายโรงเรียนในฝน โรงเรียนแกนนําปฏิรูปการเรียนรู และโรงเรียนวิถีพุทธ เปนตน จึงสงผลให
ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนไดรับการปรับปรุงและพัฒนามา
ตามลําดับ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแตละปจจัย จะเห็นวาสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีเพียง
ปจจัยสมรรถนะขององคการที่อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนมากและกระจายอยูในทุกพื้นที่ของประเทศ และมี
บุคลากรเปนจํานวนมาก ดังนั้น การไดรับงบประมาณสนับสนุนสวนใหญจึงเปนงบประมาณที่ใช
เกี่ยวกับเงินเดือนและคาจาง ทําใหงบประมาณที่จะใชในการพัฒนามีคอนขางนอย ดังจะเห็นไดจาก
งบประมาณรายจายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2550 ที่จายเปน
งบบุคลากรถึงรอยละ 82.09 แตจายเปนงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
เพียงรอยละ 5.74, 2.30, 9.82, 0.04  ตามลําดับ (รังสรรค  มณีเล็ก, 2550) จึงสงผลใหการสงเสริม
สนับสนุนในดานปจจัยสมรรถนะขององคการมีไมเพียงพอกับความตองการ สอดคลองกับขอสรุป
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ที่สรุปสภาพและปญหาการดําเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดวา ปญหาการดําเนินงานทั่วไปของโรงเรียนยังมีปญหาอยูมากโดยเฉพาะในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอกับความตองการ แมจะไดรับงบประมาณสนับสนุนมากและ
เพิ่มขึ้นทุกป แตงบประมาณสวนใหญจะใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจางของบุคลากรในสังกัด 
สวนงบประมาณในการพัฒนาในดานตางๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การจัดกระบวนการเรียนรู ส่ือ
และเทคโนโลยียังมีปริมาณเพิ่มขึ้นนอย ดังนั้น จากขอคนพบดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวาความพรอมใน
ดานสมรรถนะขององคการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมี
ความจําเปนที่จะตองสงเสริมสนับสนุนใหมีความพรอมยิ่งขึ้น ทั้งในดานการจัดโครงสรางองคการ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร  ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร   
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                เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง 
สวนโรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy & Miskel (2005) และ Reid et al. (1988) ที่พบวา ขนาด
ของโรงเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญจะมีประสิทธิผลสูงกวาโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ภารดี  อนันตนาวี (2545) ที่ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขนาดของโรงเรียนไดขอสรุปวา ขนาด
ของโรงเรียนที่แตกตางกันทําใหระดับแรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศของโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกัน โดยมีเหตุผลอธิบายเชิงระบบ 
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546) ประการแรก  องคประกอบปจจัยเพื่อการผลิต (input 
element) ที่แตกตางกันไมวาจะเปนปจจัย 4’M ไดแก คน (manpower) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ
(material) และการจัดการ (management) ซ่ึงโรงเรียนขนาดใหญยอมมีความพรอมในดานตาง ๆ 
เหลานี้มากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  ประการที่สอง องคประกอบกระบวนการ (process element)         
ที่แตกตางกัน ไดแก วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินงานที่ใชปจจัยเพื่อการผลิตหรือตัวปอนมา
ดําเนินการเพื่อใหเกิดผลงาน เมื่อมีปจจัยแตกตางยอมทําใหกระบวนการทํางานมีความแตกตางกันดวย 
เชน กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอน เปนตน และประการที่สาม 
องคประกอบผลงาน (output element) เมื่อมีปจจัยหรือกระบวนการบริหารจัดการที่แตกตางกันยอม
นําไปสูผลผลิตที่แตกตางกันดวย  จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความพรอมของโรงเรียนทั้ง
ในดานสมรรถนะขององคการ ภาวะผูนําทางวิชาการ  การจัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศของ
โรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กยังตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
อยางไรก็ดี การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ดังกลาวใหมีความพรอมใกลเคียงกันอาจตอง
ใชเวลาพอสมควร แตส่ิงที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหนวยงานตนสังกัดควร
พิจารณาดําเนินการไดเลย คือ การสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ เชน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สามารถใชกับนักเรียนไดใน
แตละชวงชั้นใหกับโรงเรียนขนาดเล็กนําไปใช เปนตน  

2.2  การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา ความเหมาะสมและถูกตอง
ของตัวแบบปจจัยทางการบริหารดังกลาวมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมลูเชงิประจกัษ โดยมตีวัแบบ
เหมือนกันกับตัวแบบเชิงสมมติฐานที่เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้  
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ปจจัยสมรรถนะขององคการมีผลโดยตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิด
ของ วรเดช  จันทรศร (2539); ธงชัย  สันติวงษ (2539);  สุรเจต  ไชยพันธพงษ (2549); Steers et al. 
(1985); Jackson & Holvino (1986); Preedy (1993);  Miller (2001) และ Texas Education Agency 
(2004) ที่ใหทัศนะไวสอดคลองกัน คือ สมรรถนะขององคการเปนปจจัยทางการบริหารจัดการที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารองคการที่จะมีประสิทธิผลนั้นตอง
สามารถนําและกระตุนการใชทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกในการปฏิบัติงานทั้งมวล
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผลนั่นเอง   และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรงของปจจัยสมรรถนะขององคการจะเห็นวามีคาอิทธิพลสูง คือ 13.80 แสดงใหเห็นวา 
หากโรงเรียนมีความพรอมในดานสมรรถนะขององคการแลวยอมจะสงผลถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนดวย แตเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิอิทธิพลของการสงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู
และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา มีคาอิทธิพลต่ํา คือ 0.21 และ 0.27 ตามลําดับ ซ่ึงมีเหตุผล
อธิบาย ดังนี้ ประการแรก องคประกอบของสมรรถนะขององคการไมวาจะเปนดานโครงสราง  
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ความรูความสามารถของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร เปนองคประกอบที่เอ้ือใหเกิดการเรียนรู
ของนักเรียน และ ความพึงพอใจของครูไดโดยตรงจึงอาจไมจําเปนตองใชวิธีการหรือกระบวนการ
อ่ืนๆ  สนับสนุนมากนัก   ประการที่สอง   ในการจัดกระบวนการเรียนรูนั้นจําเปนตองอาศัย
องคประกอบหรือปจจัยอยางหลากหลายเพื่อใหนักเรียนบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่งปจจัย
สมรรถนะขององคการเปนเพียงองคประกอบหนึ่งที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายนั้น  และประการสุดทาย  บรรยากาศขององคการซึ่งเกี่ยวของกับการตั้งความคาดหวังไวสูง  
การจัดบรรยากาศเชิงบวก  การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริมใหมีการ
ตัดสินใจรวม ตลอดจนการจัดระบบการจูงใจนั้น มีความจําเปนที่จะตองอาศัยความพรอมดานสมรรถนะ
ขององคการอยูบาง เชน การจัดโครงสรางที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน ซ่ึงถาพิจารณา
องคประกอบยอยอ่ืนๆ ดังกลาวจะเห็นวาเกี่ยวของกับปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการเปนสวนใหญ 

ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน และสงผล
ทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรูต่ํา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.01และ 0.01 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงนอย และมีผลทางออมผาน
การจัดกระบวนการเรียนรูนอย เชนกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ 
ซ่ึงประกอบดวย การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม  การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน  การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ   และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
มีลักษณะชวยเสริมสรางบรรยากาศในโรงเรียนมากกวาการจัดกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงจะเห็นไดจาก
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เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลการสงผานบรรยากาศของโรงเรียน มีคาอิทธิพลสูงถึง 0.70 ซ่ึง
สอดคลองกับภารดี  อนันตนาวี (2545);  สุวัฒน  วิวัฒนานนท (2549); วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) และ 
Yukl (2002)  ที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยทางออมจะสงผานพฤติกรรมการบริหารและบรรยากาศของโรงเรียน สอดคลองกับ
แนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการ/สถาบันตาง ๆ ไดแก Edmonds (1979 cited in Hoy & Miskel, 
2005); Purkey & Smith (1983 cited in Hoy & Miskel, 2005);  Halton (1992 อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ, 
2548); School District of Hillsborough County, Florida (2005); องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา: OECD (2005); Hoy & Miskel (2005) ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนและไดขอคนพบที่สอดคลองกันวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นผูบริหารตองมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Bossert, Dwyer, Rowan & Lee (1982) ที่ได
พัฒนาตัวแบบภาวะผูนําทางวิชาการในหองปฏิบัติการ Far West ซึ่งไดขอคนพบสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Hallinger, Bickman & Devis (1990) ที่พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโดย
สงผานบรรยากาศ และการจัดระบบการเรียนการสอน  และยังมีผลการศึกษาบางเรื่องที่พบวา มี
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลสําเร็จของโรงเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน (Eberts & Stone, 1988; Hack, Larsen  & Marcoulides, 1990)  

 ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียนสูง   มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 1.20  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัด
กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดกระบวนการ
เรียนรูเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับนักเรียนโดยตรง นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด และถือ
เปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหการเรียนรูบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Silins & Murray-Harvey (1999); Scheerens (2000); Saunder (2000); Alig-Mielcarek (2003) ที่พบวา 
ปจจัยที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลนั้นมีหลายปจจัยโดยปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูเปนปจจัยที่
สําคัญซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลการเรียนรูของผูเรียน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดและ
ผลการวิจัยหลายเรื่องที่มีขอคนพบสอดคลองกันวากระบวนการเรียนรูจะสงผลโดยตรงตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ผลงานวิจัยของ Edmonds,  1979 cited in Hoy & Miskel (2005); 
Caldwell & Spinks (1990); Halton, 1992 อางถึงในวิโรจน  สารรัตนะ (2548) และ Hoy & Miskel  
(2005) 
 ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีคา
สัมประสิทธิ์ อิทธิพลเทากับ 0.71 และมีอิทธิพลทางออมผานการจัดกระบวนการเรียนรู มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็น
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ถึงความสําคัญของบรรยากาศที่มีตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม 
ทั้งนี้ เปนเพราะวาบรรยากาศเปนเรื่องของการสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมการเรียนรู หรือการ
ดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนเปนไปอยางราบรื่น นอกจากนี้บรรยากาศยังชวยเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดวย ซ่ึงถาบุคลากรมีความตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติหนาที่เปนอยาง
ดีแลวยอมสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวในที่สุด  สอดคลองกับแนวคิดและ
ผลงานวิจัยของ ภารดี  อนันตนาวี (2545);  พร  พิเศก (2546); สุวัฒน วิวัฒนานนท (2548) Jatuporn 
(2005);  Heneveld & Craig (1996);  Saunders (2000) และ Skipper (2006) ที่พบวา การสนับสนุนอยางดี
จากผูปกครองและชุมชน ระบบการศึกษา  วัสดุอุปกรณ  บรรยากาศของโรงเรียน(school climate) 
และวัฒนธรรมของโรงเรียนอยางพอเพียงจะมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (student outcomes) 
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยของ นักวิชาการ / สถาบันตางๆ  ที่ไดขอสรุป
สอดคลองกันวา การจัดบรรยากาศที่เอื้อและเหมาะสมจะสงผลใหการจัดกระบวนการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในที่สุด ไดแก ผลการวิจัยของอํารุง  จันทวานิช 
(2547); Purkey & Smith (1983 cited in Hoy & Miskel, 2005);  Scheerens (2000);  Saunder  (2000); 
Duttweiler (1990 cited in Sergiovanni 2001); School District of Hillsborough County, Florida 
(2005) และ Hoy & Miskel (2005)  

2.3  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยทางการบริหาร
ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้  

อิทธิพลทางตรง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร เรียงลําดับจากคามากไป
หานอย คือ ปจจัยสมรรถนะของโรงเรียน ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของ
โรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.80, 1.20, 0.71 และ 
0.01 ตามลําดับ จากขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็นวา ปจจัยสมรรถนะขององคการมีอิทธิพลทางตรงที่
สําคัญที่สุดตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในขณะที่ปจจัยภาวะผูทางวิชาการมีอิทธิผลทางตรงนอยที่สุด
ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรเจต  ไชยพันธพงษ (2549) ที่ไดพัฒนา 
ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบดานสมรรถนะขององคการมีผล
ทางตรงตอองคประกอบดานการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
สวนองคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงคอนขางต่ํา ทั้งนี้เปนเพราะภาวะผูนํา
ของผูบริหารเกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะสวนตัวที่ตองอาศัยเครื่องมือ กระบวนการหรือ
วิธีการผานองคประกอบอื่นๆ นั่นเอง 
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมจะเห็นวา  มีปจจัยทางการบริหาร 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ  ปจจัยสมรรถนะขององคการที่สงผานการจัดกระบวนการเรียนรู และ
บรรยากาศของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.21 และ 0.27 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
ปจจัยสมรรถนะขององคการมีอิทธิพลทางออมต่ําเมื่อสงผานการจัดกระบวนการเรียนรูและ
บรรยากาศของโรงเรียน  สวนปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และ
ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน จะเห็นวามีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.01 และ 0.70 ตามลําดับ  
ผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางออมสูงตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยสงผานบรรยากาศของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวัฒน  วิวัฒนานนท 
(2548) ที่ศึกษาปจจัยเชิงพหุระดับที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยระดับโรงเรียน ไดแก วัฒนธรรมโรงเรียนสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ พร  พิเศก (2546) ที่ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการและปจจัย
บางประการที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเหลาสายวิทยาการของกองทัพบก พบวา วัฒนธรรม
ขององคการมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเหลาสายวิทยาการของกองทัพบก  ในขณะที่มีอิทธิพล
ทางออมต่ําเมื่อสงผานการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยมีเหตุผลดังที่ไดอธิบายไวแลวในตอนตน 

นอกจากนี้ยังพบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร โดยเรียงลําดับจากคามากไปหานอย คือ ปจจัย
สมรรถนะขององคการ  ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัย
ภาวะผูนําทางวิชาการ ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 13.99, 1.20 , 0.88 และ 0.61 ตามลําดับ ซ่ึง
ไดขอสรุปวา ปจจัยสมรรถนะขององคการเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล 
สอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการตางๆ ดังกลาวไวแลวในตอนตน และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรเจต  ไชยพันธพงษ (2549) ที่ไดพัฒนาตัวแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน พบวา องคประกอบดานสมรรถนะขององคการมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจากเปนองคประกอบนําเขาที่สําคัญที่
สําคัญขององคการ และยังรวมองคประกอบดานกระบวนการดําเนินงานขององคการไวดวย อยางไรก็ดี 
ยังมีปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลต่ําสุด คือ 0.61 แตยังมีคาคอนขางสูง 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวัฒน  วิวัฒนานนท (2548); วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) และสรุเจต  
ไชยพันธพงษ (2549) ที่พบวาความเปนผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจาก
เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความสามารถในการนําความรู วิธีการ ตลอดจน
เทคนิคใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามาใชในการบริหารการเรยีนการสอน เชน การกาํหนด
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เปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงเรียน การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ  การนําผลการวิจัยมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
 
3.  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาดังกลาว มีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อการปรับปรุงนโยบายทางการ
ศึกษา และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ดังตอไปนี้ 

3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษา  
    3.1.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใชตัวแบบปจจัยทางการบริหาร  
                          3.1.1.1  เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละปจจัยจะเห็นวาอยูในระดบั
มากเชนกัน ยกเวน ปจจัยสมรรถนะขององคการที่อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรมีนโยบายใน
การสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีความพรอมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในดานสมรรถนะของโรงเรียน  
  3.1.1.2  ผลการศึกษาระดับปจจัยทางการบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และมีปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัย
ภาวะผูนําทางวิชาการ และประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง เชนกัน ดังนั้น จึงควร
สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาทั้งในดานสมรรถนะขององคการ  ภาวะผูนําทางวิชาการ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กใหมากยิ่งขึ้น 
  3.1.1.3  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับปจจัยทางการบริหารกับระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา มีความแตกตางกันโดยโรงเรียนขนาด
เล็กมีระดับประสิทธิผลนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ แสดงวาในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนนั้นจําเปนตองคํานึงถึงขนาดของโรงเรียนดวย  และควรศึกษาหาตัวแบบการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กใหมีคุณภาพภายใตขอจํากัดของทรัยพากร ไมมุงใหมีทรัพยากรพรอมเพรียงเหมือนเปนเชน
โรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงมีความเปนไปไดต่ําในระยะสั้นหรือระยะปานกลาง 
  3.1.1.4  จากผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน  มีประเด็นตาง ๆที่ ควรตองไดรับความ
ใสใจในการพัฒนาใหมากขึ้น เนื่องจากมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนใน
แตละปจจัยที่นํามาศึกษา คือ ประเด็นเรื่องคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การใช ICT ในการบริหาร 
การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม การเนนกระบวนการคิด การกําหนดความคาดหวังสูง 
คุณลักษณะของนักเรียน การประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง การเยี่ยมชั้นเรียนโดยสม่ําเสมอหรือ
ทุกวัน  องคกรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน การกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพ
ของนักเรียนที่ทาทาย  และนักเรียนมีทักษะในการคิด  
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 3.1.2  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน  
  2.1.2.1  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสาเหตุสําคัญทางตรงที่ทําใหโรงเรียนมี
ประสิทธิผล คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ รองลงไป คือ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และ
บรรยากาศของโรงเรียน ดังนั้น การเพิ่มสมรรถนะขององคการจึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรใหความสนใจ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดโครงสรางองคการ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร  ความรูความสามารถ
ของบุคลากร การจัดทรัพยากรการเรียนรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหาร  ตลอดจนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  และบรรยากาศของโรงเรียนดวย 
  3.1.2.2 เมื่อพิจารณาปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการแมจะสงผลทางตรงตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนต่ํา แตสงผลทางออมผานปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนสูง ดังนั้น จึงควร
กําหนดระบบการคิดในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่จะนําไปสูการพัฒนา
โรงเรียนใหมีประสิทธิผลไดนั้น จะตองเนนการพัฒนาใหมีอิทธิพลผานปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน 
ไมคาดหวังวาจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยตรง 
  3.1.3  ขอเสนอแนะเพื่อการนําตัวแบบปจจัยทางการบริหารไปใชในโรงเรียน  
   3.1.3.1  เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ สําหรับสมการโครงสรางของตัวแบบ
แสดงวาตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเปนตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัวแปร อธิบายความแปรปรวนรวมในตัวแปร
การจัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนไดสูง จึงยืนยันไดถึง
ความตรงของตัวแปรที่นํามาศึกษา จึงใหมีความมั่นใจในการพัฒนาปจจัยสมรรถนะขององคการ และ
ศักยภาพของผูบริหารดานภาวะผูนําทางวิชาการวาจะเปนการพัฒนาที่ถูกทิศทาง (do the right thjings)    
และใหตระหนักวา ปจจัยทั้งสองนี้มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในทางออม ดังนั้น ระบบคิด
ในพัฒนาจะตองใหถูกทิศทาง  ไมคิดวาจะสงผลโดยตรง จะตองพัฒนาใหผานปจจัยอ่ืน โดยเฉพาะ
สองปจจัยที่นํามาศึกษา คือ การจัดกระบวนการเรียนรู และบรรยากาศของโรงเรียน  
   3.1.3.2   จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรงสูงตอประสิทธิผลของโรงเรียน และมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมผานปจจัยการ
จัดกระบวนการเรียนรูสูง เชนกัน ดังนั้น ระบบคิดในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถจะ
พัฒนาปจจัยบรรยากาศโรงเรียนไดโดยตรง หรือโดยการสงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  และ
ขณะเดียวกัน การพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถจะมุงเนนการพัฒนาปจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยตรงได เนื่องจากมีอิทธิพลทางตรงสูง 
                                     3.1.3.3 เนื่องจากมีความแตกตางกันระหวางปจจัยทางการบริหาร และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนระหวางโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ ดังนั้น การนําตัวแบบไป
ใชจึงควรปรับใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
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3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
               3.2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็กหรือโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของระดับปจจัย
และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแตกตางกัน 
 3.2.2  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากการวิจัยใน
คร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เปนการรับรูของบุคคลในเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น หาก
มีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชนในการอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3.2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากกรอบแนวคิด และ
ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวแปรจํานวนมากที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหที่ยังไมได
นํามาศึกษา 
 3.2.4  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
หนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันทางการศึกษา โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรปจจัยทางการบริหารให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้นๆ 
 3.2.5  ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบตัวแบบปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยทางการบริหารในการพัฒนา
โรงเรียนใหมีประสิทธิผลที่มีความเหมือนและความแตกตาง อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตอไป 
 3.2.6  ควรทําการวิจัยถึงสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิผล เพื่อจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 3.2.7  ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
เรียนรู ในกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน ผูบริหารสถานศึกษา หรือกลุมตัวอยางตางระดับการศึกษา ไดแก 
สถาบันอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา เปนตน 
 3.2.8  ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดย
อาจนําเอาผลการวิจัยนี้เปนแนวทาง เชน การพัฒนาในปจจัยที่พบวา สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือการพัฒนาปจจัยที่สงผลทางตรง ทางออม และโดยรวมใน
ระดับสูง เปนตน  
 3.2.9  ควรทําการศึกษาวิจัยปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ในแนวทางที่แตกตาง เชน ศึกษาที่เปนตัวแปรสังเกตทั้งหมด 
 3.2.10  ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่เปนจุดดอย หรือมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลต่ํา ไดแก (1) ปจจัยสมรรถนะขององคการที่มี
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อิทธิพลทางตรงตอปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน  (2) ปจจัยภาวะ
ผูนําทางวิชาการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน และปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู  ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้มีความสําคัญในเชิงทฤษฎี แตขอคนพบมีความสําคัญนอยลง ควรจะไดนําปจจัยดังกลาว
มาสรางเปนตัวแบบแลวทําการวิเคราะหเต็มรูป วิเคราะหโครงสรางน้ําหนักองคประกอบที่ถูกตอง 
เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับใชใหเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตอไป 
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การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร 
6.    รองศาสตราจารย ดร.สุภมาส  อังศุโชติ สํานักทะเบยีนและวดัผล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7.    รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  สรอยน้ํา  รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
8.    รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง  แมนมาตย คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9.    รองศาสตราจารย ดร.สวสัดิ์  โพธิวัฒน  รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 
10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กญัญา  โพธิวัฒน ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 
11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัณฑนา  อินทสุมิต ผูชวยศาสตราจารย โครงการปริญญาเอก 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
12.  ดร.สุรัตน  ดวงชาทม    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 
13.  ดร.สมหวงั  บุญสิทธิ์    ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอนแกน เขต 1 
14.  ดร.แสงสุรีย  ดวงคํานอย   ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอนแกน เขต 1 
15.  ดร.พิธาน  พื้นทอง    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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      อุบลราชธานี เขต 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เรียน  ทานผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 ขาพเจา นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ขอนแกน เขต 1 จังหวัดขอนแกน ปจจุบันเปนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง  “ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน :       
การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธดังนี้  คือ                      
1) รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน สารรัตนะ 2) ศาสตราจารย ดร. นงลักษณ วิรัชชัย 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพศาล 
สุวรรณนอย  

ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ มีแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ขอมูลเบื้องตน
ของโรงเรียน ชุดที่ 2  คือ แบบสอบถามระดับการรับรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน และปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขาพเจาใครขอความกรุณาจากทานโปรด
มอบหมายให “ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน” เปนผูตอบ ชุดที่ 1 และมอบหมายให “ครูผูสอน” เปนผูตอบ
แบบสอบถามชุดที่ 2 จํานวน 5 ราย (ตามจํานวนแบบสอบถามที่สงมาจํานวน 5 ฉบับ) โดยใครขอความกรุณาใหมี
ลักษณะกระจาย ตามสาขาวิชาที่สอน หรือตามอายุ หรือตามหนาที่ทางการบริหาร แลวใครขอความกรุณารวบรวมให
ครบทุกฉบับ แลวสงคืนตามที่อยูที่ระบุในซอง (ติดแสตมป) ที่แนบมาพรอมนี้ ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2550 

ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความเปนจริง เพราะ
ขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงจะชวยใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือและสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได และ
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้เปนการสรุปผลในภาพรวม ไมไดแยกวิเคราะหเปนรายโรงเรียน ดังนั้น ผลการวิจัยจะไม
กระทบตอสถานภาพของโรงเรียนและผูตอบแบบสอบถามแตประการใด ขอใหตอบอยางอิสระ โดยไมตองลงชื่อ
โรงเรียนและชื่อของผูตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม 

หลังจากไดรับแบบสอบถามคืนแลว  ขาพเจาจะสงหนังสือรับรองการใหความรวมมือในการทําวิจัยใหแก
ทาน ซึ่งลงนามโดย รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน สารรัตนะ  ประธานโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง  

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

โทร. 043-203732 (บาน) 043-241574 (ท่ีทํางาน) 085-0101628 (มือถือ) 

e-mail : rit_k9@yahoo.com  หรือ skangpheng@gmail.com 
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ชุดที่ 1 

ขอมูลเบื้องตนของโรงเรียน 
 
 
 
  

คําชี้แจง  ขอความกรุณาทานมอบหมายให “ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน” เปนผูตอบ แลวรวบรวม 
                  สงคืนพรอมกับแบบสอบถามชุดที่ 2 อีก จํานวน 5 ฉบับ 

1. ขอมูลเบื้องตนของโรงเรียน 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (    ) เกี่ยวกับขนาดโรงเรียน และระดับช้ันที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 
1.1 ขนาดโรงเรียน 

(     )  โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน) 
(     )  โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนเกินกวา 300 คน ขึ้นไป) 

1.2 ระดับช้ันที่เปดสอน 
(     )  ปฐมวัย - ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
(     )  ปฐมวัย - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
(     )  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
(     )  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................. 

 
2. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

โปรดกรอกขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉพาะระดับช้ันที่โรงเรียนเปดสอน โดยใชคะแนน
เฉลี่ยรอยละจากผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2549 ลงในตารางที่กําหนดให (ทศนิยมสองตําแหนง) 
 

ช้ัน / คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบระดับชาติ (NT) 
วิชา 

ป. 6 ม. 3 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร   
ภาษาอังกฤษ   

สังคมศึกษา   
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ชุดที่ 2 

แบบสอบถามระดับการรับรูของครูผูสอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน และ
ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธผิลของโรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน จํานวน 6 หนา ขอความกรุณาทานมอบหมายให  “ครูผูสอน” เปนผูตอบ จํานวน 5 ราย  
ตามจํานวนแบบสอบถามที่สงมา 5 ฉบับ  โดยใครขอความกรุณาใหมีลักษณะกระจายตามสาขาวิชาที่สอน        
หรืออายุ หรือหนาที่ทางการบริหาร  แลวขอความกรุณารวบรวมใหครบทั้ง 5 ฉบับ รวมทั้งแบบสอบถาม           

ชุดที่ 1 แลวสงคืนตามที่อยูในซองจดหมายที่ติดแสตมปที่แนบมาพรอมนี้ 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (    ) หรือเติมขอความ เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ
ในการสอนของทาน 
 

1. เพศ 
 (     )  ชาย   
 (     )  หญิง 
 

2. อายุ………………..ป 
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
(     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี   
(     )  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
(     )  สูงกวาปริญญาตรี 

 
4. ประสบการณในการสอน …………………ป 
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ตอนที่ 2  ระดับการรับรูเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับระดับการรับรูของทานในแตละขอวานักเรียน / ครู หรือบุคลากรใน 

โรงเรียนของทานมีคุณลักษณะ / ความพึงพอใจ / พฤติกรรมอยูในระดับใดโดยพิจารณาจากเกณฑ ตอไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด   2 = นอย   3 = ปานกลาง 4 = มาก   5 = มากที่สุด  
 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1 2 3 4 5 

 คุณลักษณะของนักเรียน  

นักเรียนในโรงเรียนของทานมีคุณลักษณะเหลานี้มากนอยเพียงใด 

     

1 มีความรูความสามารถที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544       
2 มีทักษะในการคิด      
3 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง       
4 มีความรับผิดชอบ       
5 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา       
6 มีความซื่อสัตยสุจริต      
7 ใชทรัพยหรือสิ่งของอยางคุมคา      
8 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย      
9 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข      
10 ช่ืนชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      

 ความพึงพอใจของครู 

ทานมีความพึงพอใจตอสิ่งเหลานี้มากนอยเพียงใด 

     

11 สภาพแวดลอมการทํางาน       
12 การยอมรับของเพื่อนรวมงาน      
13 ความไววางใจของผูบังคับบัญชา      
14 เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ       
15 ความกาวหนาในวิชาชีพครู      

 ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

บุคลากรในโรงเรียนของทานมีพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด 

     

16 มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน       
17 แสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม  ๆในการสอนอยูเสมอ      
18 ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น        
19 พัฒนางานอยางเปนระบบ       
20 รวมกันปฏิบัติงานเปนหมูคณะหรือทีมงาน      
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ตอนที่ 3   ระดับการรับรูเก่ียวกับปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับระดับการรับรูของทานในแตละขอวาโรงเรียนของทาน 

มีการปฏิบัติ / คุณลักษณะ หรือบรรยากาศอยูในระดับใดโดยพิจารณาจากเกณฑ ตอไปนี้ 
 1 = นอยที่สุด 2 = นอย   3 = ปานกลาง 4 = มาก  5 = มากที่สุด  
 

3.1  ปจจัยดานสมรรถนะขององคการ 
ระดับการรับรู 

 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานสมรรถนะขององคการ 

1 2 3 4 5 
 โรงเรียนของทานมีการปฏิบัติ/คุณลักษณะเหลานี้มากนอยเพียงใด 

การจัดโครงสรางที่เหมาะสม 

     

1 โครงสรางการบริหารเอื้อใหมีความรวมมือในหมูสมาชิก      
2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไมซ้ําซอน สะดวกและคลองตัว        
3 มอบหมายงานไดตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร        
4 มีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน       
 วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร      

5 บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร        
6 วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความสอดคลองกัน      
7 วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรมีความเปนไปได      
8 มีการติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จอยางตอเนื่อง      
 ความรูความสามารถของบุคลากร      

9 ครูไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการที่เพียงพอตอการทําหนาที่การสอน      
10 ครูไดปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ      
11 ครูไดรับการเสริมสรางประสบการณอยางตอเนื่อง      
12 ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ      

 การจัดทรัพยากรการเรียนรู      
13 การจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน        
14 การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน      
15 การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญหาทองถิ่น       
16 ชุมชนบริจาคทรัพยสินและอุปกรณการเรียนการสอน      

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในการบริหาร      
17 มีแผนการใช ICT เพื่อการบริหาร      
18 มีผูรับผิดชอบในการจัดการ ICT      
19 สนับสนุนใหครูใช ICT ในการจัดกระบวนการเรียนรู      

 



 230 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานสมรรถนะขององคการ 

1 2 3 4 5 
20 มีการประเมินผลการใช ICT อยางตอเนื่อง       

 3.2  ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ 
 
 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ 

1 2 3 4 5 
 ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติ/คุณลักษณะเหลานี้มากนอยเพียงใด 

การนิยามและการสื่อสารเปาหมายรวม 

     

1 ใชขอมูลผลสัมฤทธิ์เปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน       
2 มีการวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน      
3 พัฒนาเปาหมายทางวิชาการรวมกับครูโดยกําหนดมาตรฐานและความ

คาดหวังของนักเรียนไวอยางเหมาะสม  
     

4 ประชาสัมพันธเปาหมายโรงเรียนใหผูเก่ียวของทราบ      
5 ตัดสินใจโดยยึดเปาหมายที่กําหนดไวเปนหลัก      
 การกํากับติดตาม และใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับกระบวนการเรียน การสอน        

6 ตรวจแผนการสอนและบันทึกการสอนของครู      
7 ประชุมรวมกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู      
8 เยี่ยมช้ันเรียนโดยสม่ําเสมอหรือทุกวัน      
9 ใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียน      
10 ประเมินผลการสอนของครูอยางตอเนื่อง      

 การสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ      
11 จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูภายในโรงเรียนอยางนอยปละครั้ง      
12 สงเสริมครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการอบรมวิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ      
13 วางแผนพัฒนาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของครู      
14 เสนอแนะใหครูจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพครูของตนเองในแตละป      
15 จัดหาวัสดุอุปกรณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู      

 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง      
16 มีวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน        
17 มีศักยภาพทางวิชาการเปนที่ประจักษของครูและบุคคลทั่วไป        
18 มีความรูความสามารถในการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา       
19 มีความรูความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู      
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ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการ 

1 2 3 4 5 
20 มีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน      

 
 
  

3.3  ปจจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรู 
 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

1 2 3 4 5 
 โรงเรียนของทานมีการปฏิบัติในสิ่งเหลานี้มากนอยเพียงใด 

การเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน      
2 ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง        
3 จัดสภาพการเรียนรูทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข       
4 สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ      
 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย        

5 จัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ      
6 จัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี/นาฏศิลป       
7 จัดกิจกรรมสงเสริมดานกีฬา/นันทนาการ      
8 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย       
9 จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย      
 การเนนกระบวนการคิด        

10 สงเสริมปจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาสมองของผูเรียน      
11 ใชรูปแบบการเรียนการสอนหรือกระบวนการที่เนนพัฒนาทักษะการคิด      
12 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ       
13 มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด      

 การจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู       
14 อาคารเรียนอยูในสภาพมั่นคงและปลอดภัย      
15 หองเรียนมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน      
16 เพื่อนรวมช้ันเรียนชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน      
17 ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน      
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ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

1 2 3 4 5 
 การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ      

18 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู      
19 ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูซึ่งกันและกัน      
20 องคกรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน      

 
 
 
 
 

 3.4  ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน 
 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน 

1 2 3 4 5 
 โรงเรียนของทานมีการปฏิบัติ/บรรยากาศในดานเหลานี้มากนอยเพียงใด 

ความคาดหวังสูง  

     

1 มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่ทาทาย        
2 มุงเนนความสําเร็จของงานทั้งในระดับบุคคล ระดับช้ัน และระดับโรงเรียน        
3 ใหความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ      
 บรรยากาศเชิงบวก      

4 เสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ       
5 จัดบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน        
6 สงเสริมบรรยากาศการทํางานเปนทีมและหมูคณะ        
7 สงเสริมบรรยากาศแหงการทดลอง กลาคิด กลาทําสิ่งใหมๆ      
 การใหความเปนกันเองและไววางใจซึ่งกันและกัน       

8 บรรยากาศที่เปนอยูระหวางฝายบริหาร คณะครู นักเรียนและผูปกครอง
เปนไปอยางไววางใจ 

     

9 สรางความตระหนักและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล      
10 เนนความเปนเพื่อนรวมงานไมเนนสายการบังคับบัญชา      

 การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม       
11 ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ       
12 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมคิดวางแผนงาน       
13 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปฏิบัติงาน       

 



 233 

ระดับการรับรู 
 

นอยที่สุด                       มากท่ีสุด ขอ ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียน 

1 2 3 4 5 
14 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินผลงาน      
15 ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมปรับปรุงงาน      

 การจัดระบบการจูงใจ      
16 จัดสวัสดิการ คาตอบแทน และผลประโยชนอื่น ๆ ที่เหมาะสมแกครู      
17 สงเสริมใหครูมี/เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น      
18 กระตุนใหครูริเริ่มสรางสรรค       
19 มีความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ        
20 กระตุนใหครูกําหนดเปาหมายหรือทิศทางการทํางานที่ชัดเจน      

 

ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
รายงานการตรวจสอบความตรงของตัวแบบปจจยัทางการบริหาร 

ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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 The following lines were read from file D:\SE Path Model: 
 
 TI 
 !DA NI=23 NO=680 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\SE Path Model' 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 / 
 MO NX=9 NY=14 NK=2 NE=3 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=FU,FI TE=FU,FI 
TD=FU,FI TH=FU,FI 
 LE 
 PROCESS ENVIR EFFECTIV 
 LK 
 POTENT ACEDEM 
 FR LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,1) LY(7,2) LY(8,2) LY(9,2) LY(10,2) LY(12,3) 
 FR LY(13,3) LY(14,3) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(7,2) LX(8,2) LX(9,2) 
 FR BE(1,2) BE 3 1 BE(3,2) GA(1,1) GA(2,1) GA(2,2) GA(3,1) 
 FR PS 1 1 PS 2 2 PS 3 3 PS 3 2 
 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 TE 10 10 TE 11 11 TE 
12 12 TE 13 13 TE 14 14 
 FR TE 12 3 TE 4 2 
 FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 TD 5 5 TD 6 6 TD 7 7 TD 8 8 TD 9 9 
 FR TD 9 7 TH 8 10 TE 14 1 TE 2 1 TH 5 12 TD 5 1 TH 2 8 TH 2 10 TE 9 2 TH 8 2 TH 9 13 
 FR TE 10 7 TH 7 13 TE 14 10 TH 6 1 TE 7 1 TD 6 3 TH 3 4 TE 12 6 TE 7 3 TE 10 6 TD 5 3 
 FR TH 2 5 TE 6 4 TD 9 5 TH 5 11 TH 1 14 TD 7 2 TH 9 1 TE 14 3 TD 7 6 TE 14 7 TH 1 2 TH 4 
2 
 FR TE 12 8 TH 4 4 TH 4 9 TH 4 13 TE 1 3 TE 10 5 TE 8 3 TH 8 12 TH 2 7 TD 8 3 TH 3 9 
 FR TH 6 11 TH 9 10 TH 9 7 TE 10 3 TH 9 3 TE 10 4 TE 7 4 TE 7 2 TE 10 2 TD 9 3 TE 8 5 
 FR TD 3 1 TD 7 1 TD 9 1 TD 6 2 TH 6 7 TE 8 7 TH 5 3 TH 2 1 TH 1 13 TH 7 6 TE 13 6 
 FR TH 3 3 TE 11 6 TD 4 1 TE 12 11 TH 3 6 TH 5 7 TE 5 4 TE 11 7 TE 13 10 TE 11 13 
 FR TE 8 6 TE 13 9 TH 4 14 TH 5 4 TD 7 3 TH 9 8 TE 10 9 TH 5 8 TH 7 9 TH 8 1 TH 1 8 
 FR TH 4 5 TE 9 8 TE 8 2 TH 6 9 TH 1 5 TH 7 5 TE 12 7 TE 14 4 TE 11 10 TH 7 7 TH 9 9 
 FR TH 9 6 TH 5 1 TD 3 2 TD 3 2 TE 12 1 TH 2 3 TH 2 4 TH 1 7 TE 9 1 TH 4 1 TH 3 1 TE 11 4 
 FR TD 9 4 TD 7 4 TH 4 3 TE 7 6 
 VA 1.00 LY(1,1) LY(6,2) LY 11 3 LX(1,1) LX(6,2) 
 VA  0.01 GA 1 2 GA 3 2 
 PD 
 OU ME=ML AM RS EF SC IT=1000 AD=OFF 
 
 TI                                                                              
 
                           Number of Input Variables 23 
                           Number of Y - Variables   14 
                           Number of X - Variables    9 
                           Number of ETA - Variables  3 
                           Number of KSI - Variables  2 
                           Number of Observations   680 
 
 TI                                                                              
 
         Covariance Matrix        
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD       0.11 
    ACTIV       0.12       0.21 
    THINK       0.10       0.12       0.14 
    LEARN       0.09       0.14       0.11       0.14 
      PAR       0.08       0.10       0.10       0.09       0.12 
    EXPEC       0.08       0.10       0.09       0.08       0.09       0.12 
    POSIT       0.09       0.11       0.10       0.10       0.09       0.09 
    TRUST       0.09       0.11       0.12       0.11       0.10       0.11 
    SHARE       0.10       0.11       0.11       0.11       0.11       0.11 
    MOTIV       0.10       0.11       0.11       0.10       0.09       0.09 
       NT       1.23       1.55       1.39       1.26       1.22       1.12 
     CHAR       0.08       0.11       0.11       0.09       0.08       0.07 
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    SATIS       0.07       0.10       0.09       0.09       0.08       0.08 
       LO       0.07       0.11       0.09       0.09       0.09       0.09 
    STRUC       0.08       0.10       0.09       0.09       0.08       0.08 
   VISION       0.10       0.11       0.10       0.09       0.10       0.09 
     KNOW       0.09       0.11       0.09       0.08       0.09       0.09 
    RESOU       0.13       0.17       0.14       0.14       0.11       0.11 
      ICT       0.10       0.14       0.13       0.13       0.11       0.10 
     DEFF       0.11       0.12       0.11       0.11       0.11       0.11 
     MORN       0.11       0.13       0.12       0.12       0.12       0.13 
    DEVEL       0.11       0.12       0.11       0.11       0.11       0.11 
    CHANG       0.09       0.12       0.10       0.11       0.12       0.12 
 
         Covariance Matrix        
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT       0.11 
    TRUST       0.11       0.15 
    SHARE       0.11       0.13       0.16 
    MOTIV       0.09       0.11       0.12       0.14 
       NT       1.18       1.44       1.47       1.36      35.69 
     CHAR       0.09       0.10       0.09       0.09       1.32       0.12 
    SATIS       0.08       0.10       0.09       0.09       1.12       0.09 
       LO       0.09       0.11       0.11       0.09       1.32       0.09 
    STRUC       0.08       0.10       0.09       0.09       1.24       0.08 
   VISION       0.10       0.10       0.11       0.12       1.28       0.09 
     KNOW       0.09       0.09       0.09       0.10       1.19       0.08 
    RESOU       0.12       0.13       0.12       0.14       1.79       0.12 
      ICT       0.11       0.14       0.12       0.12       1.40       0.13 
     DEFF       0.11       0.12       0.13       0.12       1.62       0.10 
     MORN       0.11       0.12       0.15       0.13       1.60       0.09 
    DEVEL       0.11       0.12       0.13       0.14       1.50       0.09 
    CHANG       0.10       0.12       0.15       0.14       1.53       0.09 
 
         Covariance Matrix        
 
               SATIS         LO      STRUC     VISION       KNOW      RESOU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    SATIS       0.11 
       LO       0.09       0.13 
    STRUC       0.09       0.10       0.11 
   VISION       0.09       0.10       0.10       0.16 
     KNOW       0.09       0.09       0.09       0.12       0.14 
    RESOU       0.11       0.11       0.12       0.15       0.14       0.25 
      ICT       0.11       0.12       0.13       0.14       0.11       0.18 
     DEFF       0.09       0.11       0.11       0.13       0.10       0.15 
     MORN       0.08       0.11       0.10       0.12       0.11       0.15 
    DEVEL       0.10       0.11       0.11       0.13       0.12       0.16 
    CHANG       0.07       0.11       0.10       0.13       0.09       0.14 
 
         Covariance Matrix        
 
                 ICT       DEFF       MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ICT       0.26 
     DEFF       0.14       0.16 
     MORN       0.14       0.16       0.25 
    DEVEL       0.14       0.15       0.16       0.17 
    CHANG       0.12       0.15       0.20       0.15       0.23 
 
 
 TI                                                                              
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV 
            --------   --------   -------- 
    CHILD          0          0          0 
    ACTIV          1          0          0 
    THINK          2          0          0 
    LEARN          3          0          0 
      PAR          4          0          0 
    EXPEC          0          0          0 
    POSIT          0          5          0 
    TRUST          0          6          0 
    SHARE          0          7          0 
    MOTIV          0          8          0 
       NT          0          0          0 
     CHAR          0          0          9 
    SATIS          0          0         10 
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       LO          0          0         11 
         LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM 
            --------   -------- 
    STRUC          0          0 
   VISION         12          0 
     KNOW         13          0 
    RESOU         14          0 
      ICT         15          0 
     DEFF          0          0 
     MORN          0         16 
    DEVEL          0         17 
    CHANG          0         18 
 
         BETA         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV 
            --------   --------   -------- 
  PROCESS          0         19          0 
    ENVIR          0          0          0 
 EFFECTIV         20         21          0 
 
         GAMMA        
 
              POTENT     ACEDEM 
            --------   -------- 
  PROCESS         22          0 
    ENVIR         23         24 
 EFFECTIV         25          0 
 
         PHI          
 
              POTENT     ACEDEM 
            --------   -------- 
   POTENT         26 
   ACEDEM         27         28 
 
         PSI          
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV 
            --------   --------   -------- 
  PROCESS         29 
    ENVIR          0         30 
 EFFECTIV          0         31         32 
 
         THETA-EPS    
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD         33 
    ACTIV         34         35 
    THINK         36          0         37 
    LEARN          0         38          0         39 
      PAR          0          0          0         40         41 
    EXPEC          0          0          0         42          0         43 
    POSIT         44         45         46         47          0         48 
    TRUST          0         50         51          0         52         53 
    SHARE         56         57          0          0          0          0 
    MOTIV          0         60         61         62         63         64 
       NT          0          0          0         68          0         69 
     CHAR         73          0         74          0          0         75 
    SATIS          0          0          0          0          0         80 
       LO         85          0         86         87          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT         49 
    TRUST         54         55 
    SHARE          0         58         59 
    MOTIV         65          0         66         67 
       NT         70          0          0         71         72 
     CHAR         76         77          0          0         78         79 
    SATIS          0          0         81         82         83          0 
       LO         88          0          0         89          0          0 
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       THETA-EPS    
 
               SATIS         LO 
            --------   -------- 
    SATIS         84 
       LO          0         90 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC          0         91          0          0         92          0 
   VISION         98          0         99        100        101          0 
     KNOW        106          0        107        108          0        109 
    RESOU        114        115        116        117        118          0 
      ICT        124          0        125        126          0          0 
     DEFF        134          0          0          0          0          0 
     MORN          0          0          0          0        141        142 
    DEVEL        152        153          0          0          0          0 
    CHANG        158          0        159          0          0        160 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC         93         94          0          0          0          0 
   VISION        102        103          0        104          0          0 
     KNOW          0          0        110          0          0          0 
    RESOU          0          0        119          0          0          0 
      ICT        127        128          0          0        129        130 
     DEFF        135          0        136          0        137          0 
     MORN        143          0        144          0          0          0 
    DEVEL          0          0          0        154          0        155 
    CHANG        161        162        163        164          0          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               SATIS         LO 
            --------   -------- 
    STRUC         95         96 
   VISION          0          0 
     KNOW          0          0 
    RESOU        120        121 
      ICT          0          0 
     DEFF          0          0 
     MORN        145          0 
    DEVEL          0          0 
    CHANG        165          0 
 
         THETA-DELTA  
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC         97 
   VISION          0        105 
     KNOW        111        112        113 
    RESOU        122          0          0        123 
      ICT        131          0        132          0        133 
     DEFF          0        138        139          0          0        140 
     MORN        146        147        148        149          0        150 
    DEVEL          0          0        156          0          0          0 
    CHANG        166          0        167        168        169          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                MORN      DEVEL      CHANG 
            --------   --------   -------- 
     MORN        151 
    DEVEL          0        157 
    CHANG        170          0        171 
 
 TI                                                                              
 
 Number of Iterations =123 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
   LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       1.00        - -        - - 
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    ACTIV       1.27        - -        - - 
              (0.04) 
               30.22 
 
    THINK       1.15        - -        - - 
              (0.03) 
               35.29 
  
    LEARN       1.15        - -        - - 
              (0.04) 
               29.99 
  
      PAR       1.07        - -        - - 
              (0.03) 
               30.89 
  
    EXPEC        - -       1.00        - - 
  
    POSIT        - -       0.99        - - 
                         (0.03) 
                          33.15 
  
    TRUST        - -       1.12        - - 
                         (0.03) 
                          34.94 
  
    SHARE        - -       1.19        - - 
                         (0.03) 
                          35.11 
  
    MOTIV        - -       1.14        - - 
                         (0.04) 
                          30.51 
  
       NT        - -        - -       1.00 
  
     CHAR        - -        - -       0.06 
                                    (0.00) 
                                     22.02 
  
    SATIS        - -        - -       0.07 
                                    (0.00) 
                                     21.80 
  
       LO        - -        - -       0.08 
                                    (0.00) 
                                     23.36 
  
         LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC       1.00        - - 
  
   VISION       1.14        - - 
              (0.03) 
               34.29 
  
     KNOW       1.03        - - 
              (0.04) 
               29.32 
  
    RESOU       1.43        - - 
              (0.05) 
               31.46 
  
      ICT       1.31        - - 
              (0.04) 
               31.84 
  
     DEFF        - -       1.00 
  
     MORN        - -       1.07 
                         (0.03) 
                          33.91 
  
    DEVEL        - -       1.02 
                         (0.02) 
                          46.01 
  
    CHANG        - -       1.03 
                         (0.03) 
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                          32.01 
 
         BETA         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -       0.70        - - 
                         (0.05) 
                          15.41 
  
    ENVIR        - -        - -        - - 
  
 EFFECTIV       1.20       0.71        - - 
              (0.84)     (0.09) 
                2.65      12.91 
  
 
         GAMMA        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.21       0.01 
              (0.04) 
                5.04 
  
    ENVIR       0.27       0.70 
              (0.07)     (0.06) 
                6.11      12.64 
  
 EFFECTIV      13.80       0.01 
              (1.64) 
                8.44 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV     POTENT     ACEDEM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
  PROCESS       0.08 
    ENVIR       0.08       0.09 
 EFFECTIV       1.14       1.24      17.82 
   POTENT       0.08       0.08       1.21       0.09 
   ACEDEM       0.10       0.11       1.42       0.11       0.14 
 
         PHI          
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
   POTENT       0.09 
              (0.01) 
               15.04 
  
   ACEDEM       0.11       0.14 
              (0.01)     (0.01) 
               16.43      16.26 
  
         PSI          
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS       0.00 
              (0.00) 
                6.12 
  
    ENVIR        - -       0.01 
                         (0.00) 
                          11.25 
  
 EFFECTIV        - -       0.16       1.98 
                         (0.02)     (0.44) 
                           7.30       4.51 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
                0.94       0.88       0.89 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
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                0.88       0.88       0.90 
       Reduced Form                 
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.26       0.50 
              (0.06)     (0.05) 
                4.34      10.52 
  
    ENVIR       0.27       0.70 
              (0.07)     (0.06) 
                3.11      12.64 
  
 EFFECTIV      13.99       0.61 
              (1.45)     (1.06) 
                9.66       3.56 
  
         THETA-EPS    
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD       0.03 
              (0.00) 
               19.21 
  
    ACTIV       0.02       0.08 
              (0.00)     (0.00) 
               10.04      18.65 
  
    THINK       0.01        - -       0.04 
              (0.00)                (0.00) 
                7.77                 17.48 
  
    LEARN        - -       0.02        - -       0.03 
                         (0.00)                (0.00) 
                           8.55                 15.73 
  
      PAR        - -        - -        - -       0.00       0.03 
                                               (0.00)     (0.00) 
                                                 2.85      16.04 
  
    EXPEC        - -        - -        - -       0.01        - -       0.03 
                                               (0.00)                (0.00) 
                                                 7.05                 16.19 
  
    POSIT       0.01       0.01       0.01       0.01        - -       0.00 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00)                (0.00) 
                8.97       4.75       8.94       5.73                  3.41 
  
    TRUST        - -       0.01       0.01        - -       0.00       0.00 
                         (0.00)     (0.00)                (0.00)     (0.00) 
                           3.89       9.50                  2.14       2.89 
  
    SHARE       0.00       0.01        - -        - -        - -        - - 
              (0.00)     (0.00) 
               -3.91       7.43 
  
    MOTIV        - -       0.01       0.00       0.01       0.01       0.01 
                         (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                           7.66       2.01       9.12       7.94      10.93 
  
       NT        - -        - -        - -       0.09        - -       0.14 
                                               (0.03)                (0.03) 
                                                 3.35                  5.06 
  
     CHAR       0.00        - -       0.02        - -        - -       0.01 
              (0.00)                (0.00)                           (0.00) 
                2.87                 10.97                             5.95 
  
    SATIS        - -        - -        - -        - -        - -       0.01 
                                                                     (0.00) 
                                                                       7.26 
  
       LO       0.01        - -       0.01       0.01        - -        - - 
              (0.00)                (0.00)     (0.00) 
               13.40                 11.68       5.61 
  
         THETA-EPS    
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT       0.02 
              (0.00) 
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               14.84 
  TRUST       0.01       0.03 
              (0.00)     (0.00) 
                5.07      17.84 
  
    SHARE        - -       0.01       0.03 
                         (0.00)     (0.00) 
                           5.64      15.57 
  
    MOTIV       0.01        - -       0.01       0.02 
              (0.00)                (0.00)     (0.00) 
                8.91                  5.35      10.26 
  
       NT       0.09        - -        - -       0.08      17.53 
              (0.02)                           (0.02)     (0.97) 
                4.19                             3.61      18.06 
  
     CHAR       0.00       0.02        - -        - -       0.13       0.05 
              (0.00)     (0.00)                           (0.03)     (0.00) 
                4.09      10.81                             4.26      19.17 
  
    SATIS        - -        - -       0.01       0.01       0.10        - - 
                                    (0.00)     (0.00)     (0.02) 
                                      8.34       8.87       4.26 
  
       LO       0.01        - -        - -       0.01        - -        - - 
              (0.00)                           (0.00) 
                6.87                            12.33 
  
 
         THETA-EPS    
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    SATIS       0.02 
              (0.00) 
               15.39 
  
       LO        - -       0.02 
                         (0.00) 
                          15.94 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.71       0.61       0.75       0.76       0.78       0.75 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.83       0.78       0.84       0.88       0.50       0.61 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
                0.79       0.81 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - -       0.00        - -        - -       0.00        - - 
                         (0.00)                           (0.00) 
                           0.83                            -4.17 
  
   VISION       0.01        - -       0.00       0.00       0.01        - - 
              (0.00)                (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                5.79                  2.16       3.62       4.27 
  
     KNOW       0.01        - -       0.01       0.01        - -       0.01 
              (0.00)                (0.00)     (0.00)                (0.00) 
                4.44                  4.71       8.45                  6.00 
  
    RESOU       0.01       0.03       0.01       0.01       0.01        - - 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                6.34       8.54       3.44       3.75       3.76 
  
      ICT       0.01        - -       0.01       0.01        - -        - - 
              (0.00)                (0.00)     (0.00) 
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                3.72                  6.07       5.26 
DEFF       0.01        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.00) 
               10.93 
  
     MORN        - -        - -        - -        - -       0.01       0.02 
                                                          (0.00)     (0.00) 
                                                            3.49       8.50 
  
    DEVEL       0.01       0.01        - -        - -        - -        - - 
              (0.00)     (0.00) 
                5.74       5.31 
  
    CHANG       0.01        - -       0.01        - -        - -       0.01 
              (0.00)                (0.00)                           (0.00) 
                6.77                  7.95                             3.31 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.00       0.01        - -        - -        - -        - - 
              (0.00)     (0.00) 
                2.22       6.72 
  
   VISION       0.01       0.00        - -       0.01        - -        - - 
              (0.00)     (0.00)                (0.00) 
                5.29      -1.56                  7.41 
  
     KNOW        - -        - -      -0.01        - -        - -        - - 
                                    (0.00) 
                                     -4.96 
  
    RESOU        - -        - -      -0.01        - -        - -        - - 
                                    (0.00) 
                                     -8.64 
  
      ICT       0.01       0.02        - -        - -      -0.23       0.03 
              (0.00)     (0.00)                           (0.04)     (0.00) 
                4.03       8.38                            -5.27      10.23 
  
     DEFF       0.00        - -       0.00        - -       0.14        - - 
              (0.00)                (0.00)                (0.02) 
                0.43                  4.55                  6.38 
  
     MORN       0.00        - -       0.01        - -        - -        - - 
              (0.00)                (0.00) 
                2.65                  7.49 
  
    DEVEL        - -        - -        - -       0.01        - -       0.00 
                                               (0.00)                (0.00) 
                                                 8.28                 -3.69 
  
    CHANG      -0.01       0.00       0.01       0.01        - -        - - 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
               -4.04      -1.87       5.27       6.42 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    STRUC       0.00       0.00 
              (0.00)     (0.00) 
                4.34       3.75 
  
   VISION        - -        - - 
  
     KNOW        - -        - - 
  
    RESOU      -0.01      -0.02 
              (0.00)     (0.00) 
               -7.61      -9.93 
  
      ICT        - -        - - 
  
     DEFF        - -        - - 
  
     MORN      -0.02        - - 
              (0.00) 
               -9.44 
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    DEVEL        - -        - - 
CHANG      -0.02        - - 
              (0.00) 
              -13.17 
  
 
         THETA-DELTA  
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.02 
              (0.00) 
               13.06 
  
   VISION        - -       0.04 
                         (0.00) 
                          17.54 
  
     KNOW      -0.01       0.01       0.04 
              (0.00)     (0.00)     (0.00) 
               -4.57       4.30      16.36 
  
    RESOU      -0.01        - -        - -       0.05 
              (0.00)                           (0.00) 
               -5.60                            14.74 
  
      ICT       0.01        - -      -0.02        - -       0.10 
              (0.00)                (0.00)                (0.01) 
                6.05                 -7.65                 18.16 
  
     DEFF        - -       0.01      -0.01        - -        - -       0.02 
                         (0.00)     (0.00)                           (0.00) 
                           4.80      -6.35                            13.29 
  
     MORN      -0.02      -0.01      -0.01      -0.01        - -       0.01 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00)                (0.00) 
               -9.61      -5.20      -5.30      -4.42                  4.99 
  
    DEVEL        - -        - -       0.00        - -        - -        - - 
                                    (0.00) 
                                      2.79 
  
    CHANG      -0.01        - -      -0.02      -0.01      -0.02        - - 
              (0.00)                (0.00)     (0.00)     (0.00) 
               -6.86                 -9.65      -5.80      -6.70 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
     MORN       0.09 
              (0.01) 
               17.34 
  
    DEVEL        - -       0.02 
                         (0.00) 
                          14.89 
  
    CHANG       0.03        - -       0.08 
              (0.00)                (0.00) 
               10.86                 18.31 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.81       0.76       0.71       0.78       0.62       0.88 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
                0.65       0.86       0.67 
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TH was written to file fort.811 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 115 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 249.02 (P = 0.052) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 226.11 (P = 0.063) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 121.11 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (70.46 ; 179.39) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.51 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.33 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.25 ; 0.41) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.056 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.049 ; 0.063) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.083 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.98 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.91 ; 1.07) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.81 
                       ECVI for Independence Model = 124.37 
  
     Chi-Square for Independence Model with 253 Degrees of Freedom = 84398.00 
                           Independence AIC = 84444.00 
                                Model AIC = 668.11 
                              Saturated AIC = 552.00 
                           Independence CAIC = 84571.01 
                               Model CAIC = 1612.39 
                             Saturated CAIC = 2076.10 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.41 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 276.52 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.027 
                             Standardized RMR = 0.022 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.37 
 
 TI                                                                              
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD       0.11 
    ACTIV       0.12       0.21 
    THINK       0.10       0.12       0.14 
    LEARN       0.09       0.13       0.10       0.14 
      PAR       0.09       0.11       0.10       0.09       0.12 
    EXPEC       0.08       0.11       0.10       0.09       0.09       0.12 
    POSIT       0.09       0.11       0.10       0.10       0.09       0.09 
    TRUST       0.09       0.11       0.12       0.11       0.10       0.11 
    SHARE       0.09       0.11       0.11       0.11       0.11       0.11 
    MOTIV       0.09       0.11       0.11       0.10       0.09       0.09 
       NT       1.14       1.45       1.30       1.21       1.22       1.10 
     CHAR       0.07       0.09       0.10       0.08       0.08       0.07 
    SATIS       0.08       0.10       0.09       0.09       0.08       0.08 
       LO       0.07       0.11       0.09       0.09       0.09       0.09 
    STRUC       0.08       0.10       0.09       0.09       0.08       0.08 
   VISION       0.10       0.11       0.10       0.10       0.10       0.09 
     KNOW       0.09       0.10       0.09       0.08       0.09       0.09 
    RESOU       0.12       0.17       0.13       0.14       0.11       0.12 
      ICT       0.10       0.13       0.13       0.13       0.11       0.11 
     DEFF       0.11       0.13       0.11       0.11       0.11       0.11 
     MORN       0.11       0.13       0.12       0.12       0.12       0.13 
    DEVEL       0.11       0.12       0.12       0.12       0.11       0.11 
    CHANG       0.09       0.13       0.10       0.12       0.11       0.12 
  Fitted Covariance Matrix 
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT       0.11 
    TRUST       0.11       0.15 
    SHARE       0.11       0.13       0.16 
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    MOTIV       0.10       0.12       0.12       0.14 
       NT       1.14       1.38       1.48       1.33      35.34 
     CHAR       0.08       0.11       0.10       0.09       1.28       0.12 
    SATIS       0.08       0.09       0.09       0.09       1.12       0.08 
      LO       0.09       0.10       0.11       0.09       1.35       0.09 
    STRUC       0.08       0.10       0.10       0.09       1.21       0.08 
   VISION       0.10       0.10       0.11       0.12       1.38       0.09 
     KNOW       0.08       0.09       0.09       0.10       1.25       0.08 
    RESOU       0.12       0.13       0.13       0.13       1.74       0.11 
      ICT       0.11       0.14       0.13       0.12       1.36       0.13 
     DEFF       0.11       0.12       0.13       0.12       1.55       0.09 
     MORN       0.12       0.13       0.15       0.13       1.52       0.10 
    DEVEL       0.11       0.12       0.13       0.13       1.45       0.09 
    CHANG       0.10       0.12       0.14       0.14       1.47       0.09 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
               SATIS         LO      STRUC     VISION       KNOW      RESOU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    SATIS       0.11 
       LO       0.09       0.13 
    STRUC       0.09       0.10       0.11 
   VISION       0.09       0.10       0.10       0.16 
     KNOW       0.09       0.09       0.09       0.11       0.14 
    RESOU       0.11       0.11       0.12       0.15       0.13       0.24 
      ICT       0.11       0.12       0.13       0.14       0.11       0.17 
     DEFF       0.10       0.11       0.11       0.13       0.10       0.15 
     MORN       0.09       0.11       0.10       0.12       0.11       0.15 
    DEVEL       0.10       0.11       0.11       0.12       0.12       0.16 
    CHANG       0.08       0.11       0.10       0.13       0.09       0.14 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 ICT       DEFF       MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ICT       0.25 
     DEFF       0.14       0.16 
     MORN       0.15       0.16       0.25 
    DEVEL       0.14       0.14       0.15       0.17 
    CHANG       0.13       0.15       0.19       0.15       0.23 
 
         Fitted Residuals 
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD       0.00 
    ACTIV       0.00       0.00 
    THINK       0.00       0.00       0.00 
    LEARN       0.00       0.00       0.00       0.00 
      PAR       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
    EXPEC       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
    POSIT       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    TRUST       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    SHARE       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    MOTIV       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
       NT       0.09       0.10       0.09       0.05       0.00       0.02 
     CHAR       0.01       0.01       0.00       0.01       0.00       0.00 
    SATIS       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
       LO       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    STRUC       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   VISION       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     KNOW       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
    RESOU       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
      ICT       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00      -0.01 
     DEFF       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.00 
     MORN       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
    DEVEL       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    CHANG       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.01       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT       0.00 
    TRUST       0.00       0.00 
    SHARE       0.00       0.00       0.00 
    MOTIV       0.00       0.00       0.00       0.00 
       NT       0.04       0.06      -0.01       0.03       0.35 
     CHAR       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.05       0.00 
    SATIS       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01 
       LO       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.03       0.00 
    STRUC       0.00       0.00       0.00       0.00       0.03       0.01 
   VISION       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.10       0.00 
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     KNOW       0.00       0.00       0.00       0.01      -0.06       0.00 
    RESOU       0.00       0.00       0.00       0.00       0.05       0.01 
      ICT       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.04       0.01 
     DEFF       0.00       0.00       0.00       0.00       0.06       0.00 
     MORN       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.09      -0.01 
    DEVEL       0.00       0.00       0.00       0.00       0.05       0.00 
    CHANG       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.06      -0.01 
    Fitted Residuals 
 
               SATIS         LO      STRUC     VISION       KNOW      RESOU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    SATIS       0.00 
       LO       0.00       0.00 
    STRUC       0.00       0.00       0.00 
   VISION       0.00       0.00       0.00       0.00 
     KNOW       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    RESOU       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      ICT       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01 
     DEFF      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     MORN      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    DEVEL       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.00 
    CHANG      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
                 ICT       DEFF       MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ICT       0.00 
     DEFF       0.00       0.00 
     MORN      -0.01       0.00       0.01 
    DEVEL       0.00       0.00       0.00       0.00 
    CHANG      -0.01       0.01       0.01       0.00       0.01 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.10 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.35 
 
 Stemleaf Plot 
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         Standardized Residuals   
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD      -1.53 
    ACTIV      -0.23       0.77 
    THINK      -0.58       1.72       0.15 
    LEARN       0.08       0.96       3.20      -0.71 
      PAR      -2.75      -3.50      -2.29      -2.28      -1.34 
    EXPEC      -0.70      -3.06      -2.22      -1.99       0.29      -1.91 
    POSIT      -0.06       2.40      -0.22       1.18      -1.25      -1.57 
    TRUST       0.00       1.26      -0.19       1.12       0.85      -1.12 
    SHARE       0.34      -0.82      -1.37      -0.48       2.53       2.41 
    MOTIV       0.81       1.02      -3.08      -0.28       2.95       0.78 
       NT       2.70       2.12       2.68       2.26       0.10       0.98 
     CHAR       3.50       4.76       2.84       3.87      -0.10      -2.65 
    SATIS      -2.79       2.06       0.47      -2.46      -2.67       0.47 
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       LO       0.82       1.19       1.13      -1.08       1.48       0.14 
    STRUC       0.16       2.73       1.25      -2.24      -0.81      -0.03 
   VISION       0.10       0.42      -1.94      -1.82      -0.07      -1.74 
     KNOW       4.05       1.88       0.98       1.23       0.99      -1.59 
    RESOU       2.88       1.99       2.57       0.77      -1.47      -4.38 
      ICT       1.84       2.72       1.27       0.01      -1.17      -1.89 
     DEFF      -1.19      -1.84      -1.02      -4.56       0.32      -0.92 
     MORN       1.54      -1.08      -2.36      -1.70       2.18      -0.93 
    DEVEL       1.68      -0.79      -0.91      -2.48       2.54       1.38 
    CHANG       1.49      -1.97      -2.35      -1.63       3.24       0.19 
 
         Standardized Residuals   
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT      -0.93 
    TRUST      -0.92      -0.61 
    SHARE      -2.40      -2.19       0.88 
    MOTIV      -2.13      -3.41      -1.58      -0.91 
       NT       2.26       1.89      -0.28       1.04       2.18 
     CHAR       1.75      -0.42      -2.99      -2.76       1.92       0.96 
    SATIS      -0.55       2.68      -4.34      -1.29       0.06       4.94 
       LO       1.04       1.35      -0.70       0.35      -1.22      -0.14 
    STRUC       0.08       1.07      -3.68      -1.09       1.18       3.82 
   VISION      -0.54      -2.57      -1.19       2.31      -2.94      -1.19 
     KNOW       1.88      -0.81      -1.38       3.47      -1.69      -1.67 
    RESOU       2.17      -0.63      -2.30       2.65       1.14       3.92 
      ICT       0.39      -0.30      -3.13      -0.10       1.01       2.72 
     DEFF      -2.51      -0.57      -0.44       2.39       2.39       2.27 
     MORN      -2.45      -3.14       0.77       1.43       1.50      -2.93 
    DEVEL      -0.49       0.25      -0.10       3.24       1.33      -0.36 
    CHANG      -2.22      -2.83       1.70       0.08       1.09      -3.10 
Standardized Residuals   
 
               SATIS         LO      STRUC     VISION       KNOW      RESOU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    SATIS       1.44 
       LO       2.50       0.81 
    STRUC       1.86       0.80       1.32 
   VISION      -1.26       0.12       0.56       4.55 
     KNOW       3.33      -2.95       1.71       2.55       1.65 
    RESOU       2.14      -1.86       2.15       2.43       1.19       2.61 
      ICT       2.52      -0.17       2.43       0.64      -0.20       2.14 
     DEFF      -4.17       0.51      -1.75       1.91       2.49      -0.34 
     MORN      -3.73      -1.01      -2.64       1.20      -0.31      -1.96 
    DEVEL      -2.07      -0.97      -3.15       2.76       4.18       0.73 
    CHANG      -3.49      -0.45      -3.26       0.92      -0.54      -1.60 
 
         Standardized Residuals   
 
                 ICT       DEFF       MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ICT       1.92 
     DEFF       0.25       0.50 
     MORN      -2.77       2.93       2.76 
    DEVEL      -1.36       1.17       2.18       3.15 
    CHANG      -2.80       3.60       3.16       1.65       2.01 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -4.56 
   Median Standardized Residual =    0.13 
  Largest Standardized Residual =    4.94 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 4|6  
 - 4|432  
 - 3|7755  
 - 3|431111110  
 - 2|9998888877766555  
 - 2|4444333222211000  
 - 1|999988877776666655  
 - 1|4443333222221111000  
 - 0|99999988887776666555555  
 - 0|4443333322222111111000  
   0|1111111122223333444  
   0|555566788888888899  
   1|000000000111112222222233333444  
   1|5555667777889999999  
   2|001111122223333444444  
   2|55555566677777788899  
   3|0122223  

 



 249 

   3|556899  
   4|12  
   4|589 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for      PAR and    CHILD  -2.75 
 Residual for      PAR and    ACTIV  -3.50 
 Residual for    EXPEC and    ACTIV  -3.06 
 Residual for    MOTIV and    THINK  -3.08 
 Residual for    MOTIV and    TRUST  -3.41 
 Residual for     CHAR and    EXPEC  -2.65 
 Residual for     CHAR and    SHARE  -2.99 
 Residual for     CHAR and    MOTIV  -2.76 
 Residual for    SATIS and    CHILD  -2.79 
 Residual for    SATIS and      PAR  -2.67 
 Residual for    SATIS and    SHARE  -4.34 
 Residual for    STRUC and    SHARE  -3.68 
 Residual for   VISION and       NT  -2.94 
 Residual for     KNOW and       LO  -2.95 
 Residual for    RESOU and    EXPEC  -4.38 
 Residual for      ICT and    SHARE  -3.13 
 Residual for     DEFF and    LEARN  -4.56 
 Residual for     DEFF and    SATIS  -4.17 
 Residual for     MORN and    TRUST  -3.14 
 Residual for     MORN and     CHAR  -2.93 
 Residual for     MORN and    SATIS  -3.73 
 Residual for     MORN and    STRUC  -2.64 
 Residual for     MORN and      ICT  -2.77 
 Residual for    DEVEL and    STRUC  -3.15 
 Residual for    CHANG and    TRUST  -2.83 
 Residual for    CHANG and     CHAR  -3.10 
 Residual for    CHANG and    SATIS  -3.49 
 Residual for    CHANG and    STRUC  -3.26 
 Residual for    CHANG and      ICT  -2.80 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for    LEARN and    THINK   3.20 
 Residual for    MOTIV and      PAR   2.95 
 Residual for       NT and    CHILD   2.70 
 Residual for       NT and    THINK   2.68 
 Residual for     CHAR and    CHILD   3.50 
 Residual for     CHAR and    ACTIV   4.76 
 Residual for     CHAR and    THINK   2.84 
 Residual for     CHAR and    LEARN   3.87 
 Residual for    SATIS and    TRUST   2.68 
 Residual for    SATIS and     CHAR   4.94 
 Residual for    STRUC and    ACTIV   2.73 
 Residual for    STRUC and     CHAR   3.82 
 Residual for   VISION and   VISION   4.55 
 Residual for     KNOW and    CHILD   4.05 
 Residual for     KNOW and    MOTIV   3.47 
 Residual for     KNOW and    SATIS   3.33 
 Residual for    RESOU and    CHILD   2.88 
 Residual for    RESOU and    MOTIV   2.65 
 Residual for    RESOU and     CHAR   3.92 
 Residual for    RESOU and    RESOU   2.61 
 Residual for      ICT and    ACTIV   2.72 
 Residual for      ICT and     CHAR   2.72 
 Residual for     MORN and     DEFF   2.93 
 Residual for     MORN and     MORN   2.76 
 Residual for    DEVEL and    MOTIV   3.24 
 Residual for    DEVEL and   VISION   2.76 
 Residual for    DEVEL and     KNOW   4.18 
 Residual for    DEVEL and    DEVEL   3.15 
 Residual for    CHANG and      PAR   3.24 
 Residual for    CHANG and     DEFF   3.60 
 Residual for    CHANG and     MORN   3.16 
 
 TI                                             
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                Qplot of Standardized Residuals 
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 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       1.69       0.11       1.40 
    ACTIV        - -       0.58      16.36 
    THINK        - -       1.00       0.30 
    LEARN        - -       2.92       3.07 
      PAR        - -       5.44       0.00 
    EXPEC       3.92        - -       1.06 
    POSIT       2.52        - -       3.59 
    TRUST       1.23        - -       0.77 
    SHARE       0.96        - -       2.93 
    MOTIV       2.06        - -       0.98 
       NT       7.65       5.44        - - 
     CHAR       0.55       0.30        - - 
    SATIS      12.79       4.71        - - 
       LO       0.94       1.41        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD      -9.91      -0.05      -0.01 
    ACTIV        - -       0.19       0.05 
    THINK        - -      -0.19       0.00 
    LEARN        - -      -0.35      -0.02 
      PAR        - -       0.42       0.00 
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    EXPEC      -0.45        - -      -0.01 
    POSIT       0.35        - -       0.01 
    TRUST      -0.26        - -      -0.01 
    SHARE       0.20        - -      -0.02 
    MOTIV       0.38        - -       0.01 
       NT       8.25       5.96        - - 
     CHAR       0.09      -0.06        - - 
    SATIS      -0.47      -0.23        - - 
       LO       0.13       0.13        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD      -2.80      -0.02      -0.05 
    ACTIV        - -       0.06       0.20 
    THINK        - -      -0.06       0.02 
    LEARN        - -      -0.11      -0.07 
      PAR        - -       0.13       0.00 
    EXPEC      -0.13        - -      -0.03 
    POSIT       0.10        - -       0.06 
    TRUST      -0.07        - -      -0.03 
    SHARE       0.06        - -      -0.06 
    MOTIV       0.11        - -       0.04 
       NT       2.33       1.82        - - 
     CHAR       0.03      -0.02        - - 
    SATIS      -0.13      -0.07        - - 
       LO       0.04       0.04        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD      -8.34      -0.05      -0.14 
    ACTIV        - -       0.13       0.45 
    THINK        - -      -0.15       0.05 
    LEARN        - -      -0.28      -0.19 
      PAR        - -       0.37       0.01 
    EXPEC      -0.36        - -      -0.09 
    POSIT       0.30        - -       0.18 
    TRUST      -0.19        - -      -0.07 
    SHARE       0.14        - -      -0.16 
    MOTIV       0.29        - -       0.10 
       NT       0.39       0.31        - - 
     CHAR       0.07      -0.05        - - 
    SATIS      -0.41      -0.22        - - 
       LO       0.10       0.11        - - 
Modification Indices for LAMBDA-X        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC        - -       4.96 
   VISION        - -       0.29 
     KNOW        - -       7.02 
    RESOU        - -       1.32 
      ICT        - -       0.38 
     DEFF       2.71       1.69 
     MORN       0.00        - - 
    DEVEL       1.22        - - 
    CHANG       0.74        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC        - -      -0.18 
   VISION        - -       0.05 
     KNOW        - -       0.24 
    RESOU        - -      -0.15 
      ICT        - -       0.07 
     DEFF       0.16       9.91 
     MORN       0.01        - - 
    DEVEL      -0.11        - - 
    CHANG      -0.12        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC        - -      -0.07 
   VISION        - -       0.02 
     KNOW        - -       0.09 
    RESOU        - -      -0.06 
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      ICT        - -       0.03 
     DEFF       0.05       3.73 
     MORN       0.00        - - 
    DEVEL      -0.03        - - 
    CHANG      -0.04        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC        - -      -0.20 
   VISION        - -       0.04 
     KNOW        - -       0.25 
    RESOU        - -      -0.11 
      ICT        - -       0.05 
     DEFF       0.12       9.29 
     MORN       0.01        - - 
    DEVEL      -0.08        - - 
    CHANG      -0.08        - - 
 
         Modification Indices for BETA            
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS       1.69        - -       1.69 
    ENVIR       1.69        - -       1.69 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for BETA         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS      -9.91        - -       0.01 
    ENVIR       0.35        - -       0.29 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS    -124.39        - -       0.01 
    ENVIR       4.03        - -       0.22 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS        - -       1.69 
    ENVIR        - -        - - 
 EFFECTIV        - -        - - 
 
         Expected Change for GAMMA        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS        - -      -0.10 
    ENVIR        - -        - - 
 EFFECTIV        - -        - - 
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS        - -      -0.13 
    ENVIR        - -        - - 
 EFFECTIV        - -        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - - 
    ENVIR       1.69        - - 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for PSI          
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - - 
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    ENVIR       0.00        - - 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - - 
    ENVIR       0.02        - - 
 EFFECTIV        - -        - -        - - 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD        - - 
    ACTIV        - -        - - 
    THINK        - -       0.75        - - 
    LEARN       3.31        - -       5.79        - - 
      PAR       1.37       5.80       0.07        - -        - - 
    EXPEC       1.25       1.80       0.53        - -       0.02        - - 
    POSIT        - -        - -        - -        - -       0.05        - - 
    TRUST       0.12        - -        - -       0.11        - -        - - 
    SHARE        - -        - -       0.53       4.43       0.04       3.58 
    MOTIV       1.19        - -        - -        - -        - -        - - 
       NT       4.13       0.00       0.19        - -       0.51        - - 
     CHAR        - -       0.81        - -       0.05       0.24        - - 
    SATIS       4.59       6.20       0.00       4.43       0.56        - - 
       LO        - -       0.05        - -        - -       0.57       0.20 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT        - - 
    TRUST        - -        - - 
    SHARE       1.24        - -        - - 
    MOTIV        - -       2.91        - -        - - 
       NT        - -       0.92       2.04        - -        - - 
     CHAR        - -        - -       0.25       6.42        - -        - - 
    SATIS       0.04       2.47        - -        - -        - -       0.28 
       LO        - -       0.50       0.04        - -       0.04       0.36 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    SATIS        - - 
       LO       0.06        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD        - - 
    ACTIV        - -        - - 
    THINK        - -       0.00        - - 
    LEARN       0.00        - -       0.00        - - 
      PAR       0.00       0.00       0.00        - -        - - 
    EXPEC       0.00       0.00       0.00        - -       0.00        - - 
    POSIT        - -        - -        - -        - -       0.00        - - 
    TRUST       0.00        - -        - -       0.00        - -        - - 
    SHARE        - -        - -       0.00       0.00       0.00       0.00 
    MOTIV       0.00        - -        - -        - -        - -        - - 
       NT       0.05       0.00       0.01        - -      -0.02        - - 
     CHAR        - -       0.00        - -       0.00       0.00        - - 
    SATIS       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00        - - 
       LO        - -       0.00        - -        - -       0.00       0.00 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT        - - 
    TRUST        - -        - - 
    SHARE       0.00        - -        - - 
    MOTIV        - -       0.00        - -        - - 
       NT        - -       0.03      -0.04        - -        - - 
     CHAR        - -        - -       0.00       0.00        - -        - - 
    SATIS       0.00       0.00        - -        - -        - -       0.00 
       LO        - -       0.00       0.00        - -      -0.01       0.00 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
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               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    SATIS        - - 
       LO       0.00        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD        - - 
    ACTIV        - -        - - 
    THINK        - -      -0.01        - - 
    LEARN       0.02        - -       0.02        - - 
      PAR      -0.01      -0.03       0.00        - -        - - 
    EXPEC       0.01      -0.01      -0.01        - -       0.00        - - 
    POSIT        - -        - -        - -        - -       0.00        - - 
    TRUST       0.00        - -        - -       0.00        - -        - - 
    SHARE        - -        - -       0.01       0.02       0.00       0.02 
    MOTIV      -0.01        - -        - -        - -        - -        - - 
       NT       0.02       0.00       0.01        - -      -0.01        - - 
     CHAR        - -       0.01        - -       0.00       0.00        - - 
    SATIS      -0.02       0.02       0.00      -0.02      -0.01        - - 
       LO        - -       0.00        - -        - -       0.01       0.00 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT        - - 
    TRUST        - -        - - 
    SHARE      -0.01        - -        - - 
    MOTIV        - -      -0.02        - -        - - 
       NT        - -       0.01      -0.02        - -        - - 
     CHAR        - -        - -       0.00      -0.03        - -        - - 
    SATIS       0.00       0.01        - -        - -        - -       0.01 
       LO        - -       0.01       0.00        - -       0.00      -0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    SATIS        - - 
       LO       0.00        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.00        - -       0.12       0.31        - -       4.77 
   VISION        - -       0.00        - -        - -        - -       6.03 
     KNOW        - -       1.58        - -        - -       0.87        - - 
    RESOU        - -        - -        - -        - -        - -       2.41 
      ICT        - -       2.05        - -        - -       1.94       0.00 
     DEFF        - -       0.36       0.03       7.76       0.10       1.43 
     MORN       1.68       0.66       0.58       0.06        - -        - - 
    DEVEL        - -        - -       2.60       0.23       1.05       1.54 
    CHANG        - -       1.13        - -       0.07       3.72        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - -        - -       3.87       1.80       1.94       2.69 
   VISION        - -        - -       2.68        - -      12.72       2.40 
     KNOW       0.56       2.60        - -       8.86       0.06       2.02 
    RESOU       2.65       1.88        - -       0.82       0.06       3.67 
      ICT        - -        - -       1.86       2.24        - -        - - 
     DEFF        - -       0.05        - -       0.08        - -       7.28 
     MORN        - -       2.82        - -       1.12       0.84       1.97 
    DEVEL       0.62       7.02       0.30        - -       0.07        - - 
    CHANG        - -        - -        - -        - -       1.38       1.16 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    STRUC        - -        - - 
   VISION       2.28       7.74 
     KNOW      12.48      18.45 
    RESOU        - -        - - 
      ICT       1.93       0.56 
     DEFF       0.64       0.09 
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     MORN        - -       0.06 
    DEVEL       0.40       0.54 
    CHANG        - -       0.13 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.00        - -       0.00       0.00        - -       0.00 
   VISION        - -       0.00        - -        - -        - -       0.00 
     KNOW        - -       0.00        - -        - -       0.00        - - 
    RESOU        - -        - -        - -        - -        - -       0.00 
      ICT        - -       0.00        - -        - -       0.00       0.00 
     DEFF        - -       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     MORN       0.00       0.00       0.00       0.00        - -        - - 
    DEVEL        - -        - -       0.00       0.00       0.00       0.00 
    CHANG        - -       0.00        - -       0.00       0.00        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - -        - -       0.00       0.00       0.04       0.00 
   VISION        - -        - -       0.00        - -      -0.10       0.00 
     KNOW       0.00       0.00        - -       0.00      -0.01       0.00 
    RESOU       0.00       0.00        - -       0.00      -0.01       0.00 
      ICT        - -        - -       0.00       0.00        - -        - - 
     DEFF        - -       0.00        - -       0.00        - -       0.00 
     MORN        - -       0.00        - -       0.00       0.04       0.00 
    DEVEL       0.00       0.00       0.00        - -       0.01        - - 
    CHANG        - -        - -        - -        - -       0.04       0.00 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    STRUC        - -        - - 
   VISION       0.00       0.00 
     KNOW       0.00      -0.01 
    RESOU        - -        - - 
      ICT       0.00       0.00 
     DEFF       0.00       0.00 
     MORN        - -       0.00 
    DEVEL       0.00       0.00 
    CHANG        - -       0.00 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.00        - -       0.00      -0.01        - -       0.02 
   VISION        - -       0.00        - -        - -        - -      -0.02 
     KNOW        - -       0.01        - -        - -       0.01        - - 
    RESOU        - -        - -        - -        - -        - -      -0.02 
      ICT        - -       0.02        - -        - -      -0.02       0.00 
     DEFF        - -       0.00       0.00      -0.02       0.00      -0.01 
     MORN       0.01       0.01      -0.01       0.00        - -        - - 
    DEVEL        - -        - -      -0.01       0.00       0.01       0.01 
    CHANG        - -      -0.01        - -       0.00       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - -        - -      -0.01      -0.01       0.02       0.02 
   VISION        - -        - -       0.02        - -      -0.04      -0.01 
     KNOW       0.01      -0.01        - -       0.03       0.00      -0.02 
    RESOU       0.02      -0.01        - -       0.01       0.00       0.02 
      ICT        - -        - -      -0.01       0.01        - -        - - 
     DEFF        - -       0.00        - -       0.00        - -       0.02 
     MORN        - -      -0.02        - -       0.01       0.01      -0.01 
    DEVEL      -0.01       0.02       0.00        - -       0.00        - - 
    CHANG        - -        - -        - -        - -       0.02      -0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    STRUC        - -        - - 
   VISION      -0.01       0.02 
     KNOW       0.04      -0.04 
    RESOU        - -        - - 
      ICT       0.02      -0.01 
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     DEFF      -0.01       0.00 
     MORN        - -       0.00 
    DEVEL       0.00       0.00 
    CHANG        - -       0.00 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - - 
   VISION       0.18        - - 
     KNOW        - -        - -        - - 
    RESOU        - -       1.65       1.68        - - 
      ICT        - -       0.15        - -       0.90        - - 
     DEFF       0.27        - -        - -       0.35       0.54        - - 
     MORN        - -        - -        - -        - -       0.27        - - 
    DEVEL       0.67       2.33        - -       0.00       0.27       0.01 
    CHANG        - -       0.95        - -        - -        - -       3.35 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
     MORN        - - 
    DEVEL       0.01        - - 
    CHANG        - -       3.56        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - - 
   VISION       0.00        - - 
     KNOW        - -        - -        - - 
    RESOU        - -       0.00       0.00        - - 
      ICT        - -       0.00        - -       0.00        - - 
     DEFF       0.00        - -        - -       0.00       0.00        - - 
     MORN        - -        - -        - -        - -       0.00        - - 
    DEVEL       0.00       0.00        - -       0.00       0.00       0.00 
    CHANG        - -       0.00        - -        - -        - -       0.00 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
     MORN        - - 
    DEVEL       0.00        - - 
    CHANG        - -       0.00        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - - 
   VISION       0.00        - - 
     KNOW        - -        - -        - - 
    RESOU        - -       0.01      -0.02        - - 
      ICT        - -       0.00        - -      -0.01        - - 
     DEFF       0.00        - -        - -       0.00       0.01        - - 
     MORN        - -        - -        - -        - -       0.01        - - 
    DEVEL      -0.01       0.01        - -       0.00       0.00       0.00 
    CHANG        - -      -0.01        - -        - -        - -       0.02 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
     MORN        - - 
    DEVEL       0.00        - - 
    CHANG        - -      -0.02        - - 
 
 Maximum Modification Index is   18.45 for Element ( 3,14) of THETA DELTA-EPSILON 
 
 TI                                                                              
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       0.28        - -        - - 
    ACTIV       0.36        - -        - - 
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    THINK       0.32        - -        - - 
    LEARN       0.32        - -        - - 
      PAR       0.30        - -        - - 
    EXPEC        - -       0.30        - - 
    POSIT        - -       0.30        - - 
    TRUST        - -       0.34        - - 
    SHARE        - -       0.36        - - 
    MOTIV        - -       0.35        - - 
       NT        - -        - -       4.22 
     CHAR        - -        - -       0.27 
    SATIS        - -        - -       0.29 
       LO        - -        - -       0.32 
 
         LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC       0.30        - - 
   VISION       0.34        - - 
     KNOW       0.31        - - 
    RESOU       0.43        - - 
      ICT       0.40        - - 
     DEFF        - -       0.38 
     MORN        - -       0.40 
    DEVEL        - -       0.38 
    CHANG        - -       0.39 
 
         BETA         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -       0.75        - - 
    ENVIR        - -        - -        - - 
 EFFECTIV       0.08       0.12        - - 
GAMMA        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.23       0.01 
    ENVIR       0.07       0.87 
 EFFECTIV       0.99       0.00 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV     POTENT     ACEDEM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
  PROCESS       1.00 
    ENVIR       0.97       1.00 
 EFFECTIV       0.96       0.96       1.00 
   POTENT       0.91       0.89       0.95       1.00 
   ACEDEM       0.93       0.94       0.89       0.94       1.00 
 
         PSI          
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS       0.06 
    ENVIR        - -       0.12 
 EFFECTIV        - -       0.13       0.11 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.28       0.67 
    ENVIR       0.07       0.87 
 EFFECTIV       1.00       0.05 
 
 TI                                                                              
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       0.84        - -        - - 
    ACTIV       0.78        - -        - - 
    THINK       0.86        - -        - - 
    LEARN       0.87        - -        - - 
      PAR       0.88        - -        - - 
    EXPEC        - -       0.87        - - 
    POSIT        - -       0.91        - - 
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    TRUST        - -       0.88        - - 
    SHARE        - -       0.91        - - 
    MOTIV        - -       0.94        - - 
       NT        - -        - -       0.71 
     CHAR        - -        - -       0.78 
    SATIS        - -        - -       0.89 
       LO        - -        - -       0.90 
 
         LAMBDA-X     
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    STRUC       0.90        - - 
   VISION       0.87        - - 
     KNOW       0.84        - - 
    RESOU       0.88        - - 
      ICT       0.79        - - 
     DEFF        - -       0.94 
     MORN        - -       0.81 
    DEVEL        - -       0.92 
    CHANG        - -       0.82 
 
         BETA         
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -       0.75        - - 
    ENVIR        - -        - -        - - 
 EFFECTIV       0.08       0.12        - - 
 
         GAMMA        
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.23       0.01 
    ENVIR       0.07       0.87 
 EFFECTIV       0.99       0.00 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV     POTENT     ACEDEM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
  PROCESS       1.00 
    ENVIR       0.97       1.00 
 EFFECTIV       0.96       0.96       1.00 
   POTENT       0.91       0.89       0.95       1.00 
   ACEDEM       0.93       0.94       0.89       0.94       1.00 
 
         PSI          
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS       0.06 
    ENVIR        - -       0.12 
 EFFECTIV        - -       0.13       0.11 
 
         THETA-EPS    
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    CHILD       0.29 
    ACTIV       0.11       0.39 
    THINK       0.08        - -       0.25 
    LEARN        - -       0.11        - -       0.24 
      PAR        - -        - -        - -      -0.03       0.22 
    EXPEC        - -        - -        - -      -0.07        - -       0.25 
    POSIT       0.08       0.05       0.08       0.05        - -      -0.03 
    TRUST        - -      -0.03       0.08        - -      -0.02       0.03 
    SHARE      -0.03      -0.07        - -        - -        - -        - - 
    MOTIV        - -      -0.07       0.02      -0.08      -0.07      -0.09 
       NT        - -        - -        - -      -0.04        - -      -0.07 
     CHAR      -0.03        - -       0.14        - -        - -      -0.06 
    SATIS        - -        - -        - -        - -        - -      -0.07 
       LO      -0.12        - -      -0.10      -0.05        - -        - - 
 
         THETA-EPS    
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    POSIT       0.17 
    TRUST       0.04       0.22 
    SHARE        - -       0.04       0.16 
    MOTIV      -0.07        - -      -0.04       0.12 
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       NT      -0.04        - -        - -      -0.04       0.50 
     CHAR       0.04       0.12        - -        - -       0.06       0.39 
    SATIS        - -        - -      -0.07      -0.08      -0.05        - - 
       LO      -0.05        - -        - -      -0.11        - -        - - 
 
         THETA-EPS    
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    SATIS       0.21 
       LO        - -       0.19 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               CHILD      ACTIV      THINK      LEARN        PAR      EXPEC    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC        - -       0.01        - -        - -      -0.04        - - 
   VISION       0.06        - -      -0.02      -0.03       0.04        - - 
     KNOW       0.05        - -      -0.04      -0.09        - -       0.06 
    RESOU       0.07       0.12       0.03       0.04      -0.04        - - 
      ICT      -0.04        - -       0.07       0.05        - -        - - 
     DEFF       0.08        - -        - -        - -        - -        - - 
     MORN        - -        - -        - -        - -       0.03       0.09 
    DEVEL       0.04      -0.04        - -        - -        - -        - - 
    CHANG      -0.06        - -      -0.07        - -        - -       0.04 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               POSIT      TRUST      SHARE      MOTIV         NT       CHAR    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.02       0.05        - -        - -        - -        - - 
   VISION       0.04      -0.01        - -       0.06        - -        - - 
     KNOW        - -        - -      -0.04        - -        - -        - - 
    RESOU        - -        - -      -0.07        - -        - -        - - 
      ICT       0.04       0.09        - -        - -      -0.08       0.15 
     DEFF       0.00        - -       0.03        - -       0.06        - - 
     MORN       0.02        - -       0.07        - -        - -        - - 
    DEVEL        - -        - -        - -       0.06        - -      -0.03 
    CHANG      -0.04      -0.02       0.05       0.06        - -        - - 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               SATIS         LO    
            --------   -------- 
    STRUC       0.04       0.03 
   VISION        - -        - - 
     KNOW        - -        - - 
    RESOU      -0.08      -0.10 
      ICT        - -        - - 
     DEFF        - -        - - 
     MORN      -0.11        - - 
    DEVEL        - -        - - 
    CHANG      -0.15        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
               STRUC     VISION       KNOW      RESOU        ICT       DEFF    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    STRUC       0.19 
   VISION        - -       0.24 
     KNOW      -0.04       0.05       0.29 
    RESOU      -0.05        - -        - -       0.22 
      ICT       0.07        - -      -0.09        - -       0.38 
     DEFF        - -       0.04      -0.06        - -        - -       0.12 
     MORN      -0.09      -0.05      -0.07      -0.05        - -       0.04 
    DEVEL        - -        - -       0.02        - -        - -        - - 
    CHANG      -0.07        - -      -0.11      -0.06      -0.07        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                MORN      DEVEL      CHANG    
            --------   --------   -------- 
     MORN       0.35 
    DEVEL        - -       0.14 
    CHANG       0.14        - -       0.33 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.28       0.67 
    ENVIR       0.07       0.87 
 EFFECTIV       1.00       0.05 
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 TI                                                                              
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.26       0.50 
              (0.06)     (0.05) 
                4.34      10.52 
  
    ENVIR       0.27       0.70 
              (0.07)     (0.06) 
                3.11      12.64 
  
 EFFECTIV      13.99       0.61 
              (1.45)     (1.06) 
                9.66       3.56 
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.05       0.49 
              (0.05)     (0.05) 
                2.11      10.31 
  
    ENVIR        - -        - - 
  
 EFFECTIV       0.19       0.60 
              (0.42)     (1.06) 
                2.45       4.57 
  
 
         Total Effects of ETA on ETA  
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -       0.70        - - 
                         (0.05) 
                          15.41 
  
    ENVIR        - -        - -        - - 
  
 EFFECTIV       1.20       0.88        - - 
              (0.84)     (1.51) 
                2.65       2.58 
  
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   4.719 
 
         Indirect Effects of ETA on ETA   
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -        - -        - - 
  
    ENVIR        - -        - -        - - 
  
 EFFECTIV        - -       0.17        - - 
                         (1.28) 
                           2.66 
  
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       1.00       0.70        - - 
                         (0.05) 
                          15.41 
  
    ACTIV       1.27       0.88        - - 
              (0.04)     (0.06) 
               30.22      14.93 
  
    THINK       1.15       0.80        - - 
              (0.03)     (0.05) 
               35.29      15.32 
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    LEARN       1.15       0.80        - - 
              (0.04)     (0.05) 
               29.99      15.04 
  
      PAR       1.07       0.75        - - 
              (0.03)     (0.05) 
               30.89      15.43 
  
    EXPEC        - -       1.00        - - 
  
    POSIT        - -       0.99        - - 
                         (0.03) 
                          33.15 
  
    TRUST        - -       1.12        - - 
                         (0.03) 
                          34.94 
  
    SHARE        - -       1.19        - - 
                         (0.03) 
                          35.11 
  
    MOTIV        - -       1.14        - - 
                         (0.04) 
                          30.51 
  
       NT       1.20       0.88       1.00 
              (1.84)     (1.51) 
                0.65       0.58 
  
     CHAR       0.08       0.06       0.06 
              (0.12)     (0.10)     (0.00) 
                0.65       0.58      22.02 
  
    SATIS       0.08       0.06       0.07 
              (0.13)     (0.10)     (0.00) 
                0.65       0.58      21.80 
  
       LO       0.09       0.07       0.08 
              (0.14)     (0.11)     (0.00) 
                0.65       0.58      23.36 
  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD        - -       0.70        - - 
                         (0.05) 
                          15.41 
  
    ACTIV        - -       0.88        - - 
                         (0.06) 
                          14.93 
  
    THINK        - -       0.80        - - 
                         (0.05) 
                          15.32 
  
    LEARN        - -       0.80        - - 
                         (0.05) 
                          15.04 
  
      PAR        - -       0.75        - - 
                         (0.05) 
                          15.43 
  
    EXPEC        - -        - -        - - 
  
    POSIT        - -        - -        - - 
  
    TRUST        - -        - -        - - 
  
    SHARE        - -        - -        - - 
  
    MOTIV        - -        - -        - - 
  
       NT       1.20       0.88        - - 
              (1.84)     (1.51) 
                0.65       0.58 
  
     CHAR       0.08       0.06        - - 
              (0.12)     (0.10) 
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                0.65       0.58 
  
    SATIS       0.08       0.06        - - 
              (0.13)     (0.10) 
                0.65       0.58 
  
       LO       0.09       0.07        - - 
              (0.14)     (0.11) 
                0.65       0.58 
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    CHILD       0.26       0.50 
              (0.06)     (0.05) 
                4.34      10.52 
  
    ACTIV       0.33       0.64 
              (0.08)     (0.06) 
                4.30      10.32 
  
    THINK       0.30       0.57 
              (0.07)     (0.06) 
                4.34      10.42 
  
    LEARN       0.30       0.57 
              (0.07)     (0.05) 
                4.34      10.44 
  
      PAR       0.28       0.54 
              (0.06)     (0.05) 
                4.35      10.38 
  
    EXPEC       0.07       0.70 
              (0.07)     (0.06) 
                1.11      12.64 
  
    POSIT       0.07       0.70 
              (0.06)     (0.05) 
                1.11      12.95 
  
    TRUST       0.08       0.79 
              (0.07)     (0.06) 
                1.11      12.86 
  
    SHARE       0.09       0.84 
              (0.08)     (0.07) 
                1.11      12.87 
  
    MOTIV       0.08       0.80 
              (0.07)     (0.06) 
                1.11      12.98 
  
       NT      13.99       0.59 
              (1.45)     (1.06) 
                9.66       0.56 
  
     CHAR       0.90       0.04 
              (0.09)     (0.07) 
                9.84       0.56 
  
    SATIS       0.96       0.04 
              (0.09)     (0.07) 
               10.17       0.56 
  
       LO       1.06       0.05 
              (0.10)     (0.08) 
               10.21       0.56 
  
 
 TI                                                                              
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.28       0.67 
    ENVIR       0.07       0.87 
 EFFECTIV       1.00      -0.05 
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         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
  PROCESS       0.05       0.65 
    ENVIR        - -        - - 
 EFFECTIV       0.01       0.05 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -       0.75        - - 
    ENVIR        - -        - -        - - 
 EFFECTIV       0.08       0.06        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
  PROCESS        - -        - -        - - 
    ENVIR        - -        - -        - - 
 EFFECTIV        - -       0.06        - - 
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       0.28       0.21        - - 
    ACTIV       0.36       0.27        - - 
    THINK       0.32       0.24        - - 
    LEARN       0.32       0.24        - - 
      PAR       0.30       0.23        - - 
    EXPEC        - -       0.30        - - 
    POSIT        - -       0.30        - - 
    TRUST        - -       0.34        - - 
    SHARE        - -       0.36        - - 
    MOTIV        - -       0.35        - - 
       NT       0.34       0.27       4.22 
     CHAR       0.02       0.02       0.27 
    SATIS       0.02       0.02       0.29 
       LO       0.03       0.02       0.32 
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD       0.84       0.63        - - 
    ACTIV       0.78       0.59        - - 
    THINK       0.86       0.65        - - 
    LEARN       0.87       0.65        - - 
      PAR       0.88       0.66        - - 
    EXPEC        - -       0.87        - - 
    POSIT        - -       0.91        - - 
    TRUST        - -       0.88        - - 
    SHARE        - -       0.91        - - 
    MOTIV        - -       0.94        - - 
       NT       0.06       0.04       0.71 
     CHAR       0.06       0.05       0.78 
    SATIS       0.07       0.06       0.89 
       LO       0.07       0.06       0.90 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD        - -       0.21        - - 
    ACTIV        - -       0.27        - - 
    THINK        - -       0.24        - - 
    LEARN        - -       0.24        - - 
      PAR        - -       0.23        - - 
    EXPEC        - -        - -        - - 
    POSIT        - -        - -        - - 
    TRUST        - -        - -        - - 
    SHARE        - -        - -        - - 
    MOTIV        - -        - -        - - 
       NT       0.34       0.27        - - 
     CHAR       0.02       0.02        - - 
    SATIS       0.02       0.02        - - 
       LO       0.03       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
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             PROCESS      ENVIR   EFFECTIV    
            --------   --------   -------- 
    CHILD        - -       0.63        - - 
    ACTIV        - -       0.59        - - 
    THINK        - -       0.65        - - 
    LEARN        - -       0.65        - - 
      PAR        - -       0.66        - - 
    EXPEC        - -        - -        - - 
    POSIT        - -        - -        - - 
    TRUST        - -        - -        - - 
    SHARE        - -        - -        - - 
    MOTIV        - -        - -        - - 
       NT       0.06       0.04        - - 
     CHAR       0.06       0.05        - - 
    SATIS       0.07       0.06        - - 
       LO       0.07       0.06        - - 
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    CHILD       0.08       0.19 
    ACTIV       0.10       0.24 
    THINK       0.09       0.22 
    LEARN       0.09       0.22 
      PAR       0.08       0.20 
    EXPEC       0.02       0.27 
    POSIT       0.02       0.26 
    TRUST       0.02       0.30 
    SHARE       0.03       0.32 
    MOTIV       0.02       0.30 
       NT       4.22       0.22 
     CHAR       0.27       0.01 
    SATIS       0.29       0.02 
       LO       0.32       0.02 
 
         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 
              POTENT     ACEDEM    
            --------   -------- 
    CHILD       0.23       0.56 
    ACTIV       0.22       0.52 
    THINK       0.24       0.58 
    LEARN       0.24       0.58 
      PAR       0.25       0.59 
    EXPEC       0.06       0.76 
    POSIT       0.07       0.79 
    TRUST       0.06       0.77 
    SHARE       0.07       0.80 
    MOTIV       0.07       0.82 
       NT       0.71       0.04 
     CHAR       0.78       0.04 
    SATIS       0.89       0.05 
       LO       0.90       0.05 
 
                           Time used:    0.328 Seconds 
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