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Abstract

 This research aimed 1. to study levels of the school effectiveness., 2. to study the levels of transformational 

leadership , motivational factors in the performance of teacher and achievement motivation. , 3. to study the  

relationship between the factors of transformational leadership , motivational factors in the performance of  

teacher , achievement motivation and 4. to construct predictive equations of school effectiveness. The samples 

consist, of 357 teacher, in the private education commission institutions in the chonburi province. The instrument 

was a questionnaire. The statistics used to analyze the data was Mean (Х) , Standard Deviation (S.D.) , Pearson’s  

Product – Moment correlation coefficient and to multiple regression analysis.

 The results were as follows :

 1.  The school effectiveness , factors of transformational leadership , motivational factors in the performance 

of teacher and achievement motivation of the teachers were found as at a high level both in general and each as-

pect.

 2.  The factors of transformational leadership , motivational factors in the performance of teacher and the 

achievement motivation of the teachers were positively correlated with the effectiveness of school at the .01 level 

of significance.

 3.  The multiple correlation of the selective factors of effectiveness policy and administrationХ
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 . All factors explained the varianoe of school effectiveness at 67.7 percent. 

The predictive equation of school effectiveness in term of raw scores and standardized scores are as follows. 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางการเปล่ียนแปลง 

ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูและปัจจยัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะ

ผู้น�าทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 4. เพื่อสร้างสมการ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน จากปัจจัยด้านตัวแปรอิสระ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน จงัหวัดชลบุร ีปีการศกึษา 2559 จ�านวน 357 คนจากนัน้ด�าเนนิการโดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Sfratified random sampling) 

สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Х) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนัและการวิเคราะห์

แบบสมการถดถอยแบบขั้นตอน

 ผลการศึกษา พบว่า 

 1. ประสทิธผิลของโรงเรยีน ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าทางการเปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิติังานของคร ูและปัจจยัด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

 2.  ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าทางการเปล่ียนแปลง ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของคร ูและปัจจยัด้านแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า  ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน ท้ัง 7 ตวัแปรพยากรณ์ ได้แก่ นโยบายและการบรหิาร (Х
10
) ความต้องการมติรสมัพันธ์ 

( Х
16
)  สภาพแวดล้อมในการท�างาน (Х

13
) ความต้องการอยากให้ตัวเองประสบความส�าเร็จ (Х

15
) การกระตุ้นทางปัญญา (Х

3
) รายได้และ

สวัสดิการ (Х
14
) และความต้องการมีอ�านาจ (Х

17
) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ รวมทั้งค่าคงที่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 

67.7 สามารถสร้างพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
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ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล ประสิทธิผลของโรงเรียน ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชลบุรี

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่งตามสถานการณ์

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ การทีพิ่จารณาว่าโรงเรยีนมีประสทิธผิล

ดีหรือไม่นั้น มีตัวบ่งชี้ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน สามารถประเมินได้ว่าโรงเรียนดังกล่าว มีประสิทธิผล

สงูต�า่ตามผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน ในขณะทีม่อทท์ (Mott, 1972) ได้

แสดงความเห็นว่าการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น 

พิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียน ให้มีเจตคติใน

ทางบวก ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนการทีผู่น้�ามอีทิธพิล

ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ 

ผู้ร่วมงานและผู้ตาม  ให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังไว้ ซึ่ง

กระบวนการทีผู่น้�ามอีทิธพิลต่อผูร่้วมงานหรอืผูต้ามน้ีจะกระท�าโดย

ผ่านลกัษณะทีส่�าคญั 4 ประการ (Bass,1985, p.48) 1) การมอีทิธพิล

อย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 3) ด้านการกระตุน้ 

ทางปัญญา และ 4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ จึงเป็น

ทักษะส�าคัญประการหน่ึงที่ผู ้บริหารทุกระดับต้องเป็นเครื่องดูด 

ความรูส้กึ และจติใจของบคุคลในองค์การให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

องค์กร (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 202) ตามแนวคิดทฤษฎี

สองปัจจัยของเฟรดเดอริกเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg,1959, p.256) 

ได ้แก ่ ป ัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน ซึ่งแต ่ละปัจจัยนั้นมี 5  

องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจัยที่

ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจนี้กระตุ้นให้อยาก

ท�างานส่วนปัจจัยค�้าจุน (hygienes factor) เป็นปัจจัยที่ป้องกัน

ความไม่พึงพอใจของบุคลากรท�าให้บุคลากรไม่เกิดความคับข้องใจ 

และสามารถท�างานตามปกต ิดงันัน้ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�า้จนุเป็น

ตวัแปรทีส่�าคญัในการศกึษาวจิยั เพราะมคีวามส�าคญัในการบรหิาร

สถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยส�าคัญ ประการหนึ่งที่ท�าให้

นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

ได้ เนือ่งจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นแรงขับภายในตวัมนษุย์ทีก่ระตุน้

มนษุย์ให้เกดิความมุง่มัน่ในการท�างานดงัที ่แมคเคลแลนด์ (McClel-

land, 1961, pp. 110-111) ได้ให้ความส�าคัญของแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ว่า เป็นแรงขับภายในบุคคลที่จะท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จ

ลลุ่วงตามเป้าหมายหรอืมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ ซึง่ในปัจจบุนั Albert 

Bandura (1997) นักจิตวิทยาชาวแคนาดาได้คิดค้นทฤษฎ ี

ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) โดยเช่ือว่าถ้า

บุคคล มีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถอย่างไร ก็จะแสดงออก

ถงึความสามารถนัน้ออกมา ดังนัน้จงึเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบั

ครูและผู้บริหาร เพราะเป็นการสร้างความเชื่อให้นักเรียนทางการ

เรียนว่าตนเองมีความสามารถ ส่งผลให้นักเรียนแสดงออกถึง 

ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยและประสบความส�าเร็จ

 ผลสมัฤทธิท์างการเรียน จากการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน 

(O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา (ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)  สูงกว่า

คะแนนเฉลีย่ประเทศ ในขณะทีร่ะดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มคีะแนน

เฉลี่ยวิชาภาษาไทยต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ เมื่อพิจารณาราย

สังกัด มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาและทุกระดับช้ันอยู่ในล�าดับที่ 2 รอง

จากส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือพิจารณาคะแนน 

(O-Net) นักเรียนโรงเรียนเอกชนในภาพรวม แม้หลายวิชาจะสูง 

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ โดยคะแนนใน แต่ละระดับวิชา ส่วนใหญ่ยัง

ต�่ากว่าร้อยละ 50 มีเพียงคะแนนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกปีที่ 6 เท่านั้นที่สูงกว่าร้อยละ 50     

ในด้านของพัฒนาการเมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ทีส่งูขึน้ระหว่าง

ปีการศกึษา 2557 และปีการศกึษา 2558 พบว่า มีคะแนนไม่ต่างกนั

มากนกั (เปรียบเทียบจากผลต่างของคะแนนทีส่งูหรอืต�า่กว่าคะแนน

เฉล่ียประเทศ) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องน�ามาพัฒนาและหาแนวทาง 

แก้ไข ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น จากสภาพปัญหานี้อาจกล่าวได้ว่า 

เกิดจากปัญหาการบริหารงานของผู้บริหาร การจูงใจบุคลากรใน 

การปฏิบัติงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 

ท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จ

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาความคิดเห็นของ

ครูเก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสังกดัส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุผล

ที่ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่เกิดขึ้นนั้น มีความ

สอดคล้องและตรงตามแนวคิดทฤษฎีที่ก�าหนด ผลการวิจัยครั้งนี ้

ผู ้วิจัยคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี  

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�า

ทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าทางการ

เปล่ียนแปลง ได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

(Transformational leadership) ของ Bass,1998, pp. 5-7  จ�านวน 

4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  2) การสร้างแรง

บนัดาลใจ  3) การกระตุน้ทางปัญญา และ 4) การค�านงึถงึความเป็น

ปัจเจกบคุคล ปัจจัยแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูผูวิ้จยัได้อาศยั

แนวคดิของเฮอร์เบร์ิก (Herzberg, 1959)  จ�านวน 10 ด้าน 1) ความ

ส�าเรจ็ในงาน 2) การยอมรบั นบัถอื 3) ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ4) ความ

รับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในงาน 6) นโยบายและการบริหาร       

7) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8) ความม่ันคงในงาน 9) สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน และ 10) รายได้และสวัสดิการ  ปัจจัยแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของแมคเคล

แลนด์ (McClelland, 1961, pp.56-62) จ�านวน 3 ประเภท  

1) ความต้องการที ่อยากให้ตวัเองประสบความส�าเรจ็ 2) ความต้องการ    

มิตรสัมพันธ์ และ 3) ความต้องการมีอ�านาจ ซ่ึงเสนอแนวคิดและ

ทฤษฎดีงักล่าว ประกอบกบัผลงานวจิยัทีส่�าคญั ทีอ่ธบิายปัจจยัต่างๆ 

ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน เพราะการบรหิารทีจ่ะให้ประสบ

ความส�าเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ท�า

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุรี 

                           



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2562148

ที่มา : วรวรรณ บ�ารุงชน, (2562)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 

5,463 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โดยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 

1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 357 คน จากนั้นด�าเนินการ    

โดยวธีิการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน (Sfratified random sampling) 

แยกตามขนาดโรงเรียน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ

ขนาดใหญ่พิเศษ

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1987 

cited in Best & Kahn, 1993, p.247) ได้แก่ แบบสอบถามจ�านวน 

1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามให้กับ

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ ผู ้วิจัยบรรจุซอง 

พร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย และติดตามแบบสอบถาม 

ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งคืนด้วยตนเอง เพื่อให้ได้แบบสอบถามครบ ได้รับ

แบบสอบถามคืนเป็นจ�านวน 357 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

            ด้านผู้บริหาร
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

2. การสร้างแรงบันดาลใจ

3. การกระตุ้นทางปัญญา

4. การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ตัวแปรต้น

               ด้านครู

ปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู

ปัจจัยแรงจูงใจ 

- ความส�าเร็จในงาน

- การยอมรับนับถือ 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ความรับผิดชอบ

- ความก้าวหน้าในงาน

ปัจจัยค�้าจุน 

- นโยบายและการบริหาร 

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

- ความมั่นคงในงาน

- สภาพแวดล้อมในการท�างาน

- รายได้และสวัสดิการ

            ด้านนักเรียน

ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ความต้องการที่อยากให้ตัวเอง

   ประสบความส�าเร็จ

2. ความต้องการมิตรสัมพันธ์

3. ความต้องการมีอ�านาจ

ตัวแปรตาม

       ประสิทธิผลของโรงเรียน 

-  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที ่

 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

- ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มี

 ทัศนคติทางบวก

- ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา 

 โรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

- ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูล 

ที่รวบรวมมาได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

การค�านวณทางคอมพิวเตอร์

      4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื

            1)  การตรวจสอบความตรงทางเนือ้หา (Content 

Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ

วตัถปุระสงค์ (Index of Objective Congruence : IOC) โดยผู้ทรง

คณุวฒุ ิซ่ึงค่าดชันคีวามสอดคล้องของแบบสอบถามมค่ีาอยูร่ะหว่าง 

.66 ถึง 1.00

            2)  การวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก รายข้อ 

(Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบ 

บเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถาม ส�าหรับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่า 

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204)

  4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค�าถามการวิจัย

   1) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถิติที่ใช้ คือ  

ค่าเฉลี่ย (Х) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

           2) การวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางการ

เปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูและปัจจยั

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Х) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

         3)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ภาวะผูน้�าทางการเปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน

ของครู และปัจจัยแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน

ใช้การวิเคราะห์แบบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) ใน

การหาค่าความสัมพันธ์

         4) การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ศึกษาเอกชน ใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย
 1. ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จงัหวดัชลบรุ ีโดยรวมและรายด้านทกุด้าน 

อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย  

สามอนัดบัแรก ได้แก่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรยีน 

ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

และความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก

 2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและ

รายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดับมาก โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจ

 3.   ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของคร ูโดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากโดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 4.  ปัจจยัด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยรวมและ

รายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดับมาก โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย สามอนัดบัแรก ได้แก่ ความต้องการมติรสมัพนัธ์ ความต้องการ

อยากให้ตัวเองประสบความส�าเร็จ และความต้องการมีอ�านาจ

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าทางการ

เปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูและปัจจยั

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในทาง

บวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 6.  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่แยกเป็น 

รายด้าน พบว่า ตัวพยากรณ์มีความสัมพันธ์กันน้อย เน่ืองจากค่า  

tolerance มีค่าไม่ต�่ากว่า .10 และ ค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงเห็น

ว่า ตัวแปรพยากรณ์ ไม่มีลักษณะเป็นภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  

(Multicollinearity) (ซึ่งเป็นความคลาดเคล่ือนสูง) ดังนั้น จึงเป็น

ไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย คือ  

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์Х1 การสร้างแรงบันดาลใจ Х2 การ 

กระตุน้ทางปัญญา Х3 การค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล Х4 ความ

ส�าเร็จในงาน Х5 การยอมรับนับถือ Х6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ Х7 

ความรับผิดชอบ Х8 ความก้าวหน้าในงาน Х9 นโยบายและการ

บริหาร Х10  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Х11  ความมั่นคงในงาน 

Х12 สภาพแวดล้อมในการท�างาน Х13 รายได้และสวัสดิการ Х14  

ความต้องการอยากให้ตวัเองประสบความส�าเรจ็ Х15 ความต้องการ

มิตรสัมพันธ์ Х16 ความต้องการมีอ�านาจ Х17 ผลการวิเคราะห์แสดง

ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่มีปัญหาเรื่องภาวะ ร่วมเส้นตรง

เชิงพหุ และท�าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไปได้

 7. ความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธผิลของโรงเรยีน 

พบว่า นโยบายและการบริหาร Х10 ความต้องการมิตรสัมพันธ์ Х16 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน Х13 ความต้องการอยากให้ตัวเอง

ประสบความส�าเร็จ Х15 การกระตุ้นทางปัญญา Х3 รายได้และ

สวัสดิการ Х14 และความต้องการมีอ�านาจ Х17 สามารถพยากรณ์
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ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 7 ตัวแปร

พยากรณ์ ได้แก่ นโยบายและการบริหาร Х10 ความต้องการมิตร

สัมพันธ์ Х16 สภาพแวดล้อมในการท�างาน Х13 ความต้องการอยาก

ให้ตัวเองประสบความส�าเร็จ Х15 การกระตุ้นทางปัญญา Х3 รายได้

และสวัสดิการ Х14 และความต้องการมีอ�านาจ Х17 โดยตัวแปรทั้ง 

7 ตัวแปรรวมกัน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน  

ได้ร้อยละ 67.7 และมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .83 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 เพือ่การสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธผิลของโรงเรยีน จาก

ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด จึงได้น�าเสนอค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

พยากรณ์ (b, β) 

 จากตัวแปรทั้งหมด 17 ตัว เมื่อเข้าสมการ regression พบว่า 

มีเพียงตัวแปรพยากรณ์ 7 ตัวแปร ที่มีค่า t มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 กับตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าเท่ากับ .83 ค่า

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .26  และพบว่า 

ตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลประสทิธผิลของโรงเรยีน ท่ีดทีีส่ดุ คอื 

นโยบายและการบริหาร Х16 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .70

 เมื่อน�าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ โดยมีตัวแปร

พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ดีที่สุด คือ 

นโยบายและการบริหาร Х10 ความต้องการมิตรสัมพันธ์ Х16 สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน Х13 ความต้องการอยากให้ตัวเองประสบ

ความส�าเร็จ Х15  การกระตุ้นทางปัญญา รายได้และสวัสดิการ Х14 

และความต้องการมีอ�านาจ Х7 สามารถพยากรณ์ท�านายประสิทธผิล

ของโรงเรียน Ŷ ได้ร้อยละ 67.7 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ใน

รูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 Ŷ = .523 + .180Х10  + .175Х16  + .119Х13  + .147Х15  

+ .122Х13  + .673Х14  + .079Х17 

 ẑ = .701Z10  + .579Z16   + .616Z13  + .584Z15 + .578Z3   

+ .513Z14  + .499Z17 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด

ชลบุรี ผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าแยกตามวัตถุประสงค์

และสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

 1. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูได้ค�านึงถึง

ความสามารถในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ภายในโรงเรียน เพื่อให้ด�าเนินการบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโรงเรียนที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย ความ

สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถ

พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถปรับตัวเข้ากับ 

สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน และความสามารถแก้ปัญหา

ภายในโรงเรยีน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภัทรา วีระวฒุ ิ(2554) 

ได้ท�าการวิจัย พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนประถมส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมาก 

 2. ระดบัผลการศึกษาปัจจยัด้านภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูและปัจจยัด้านแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพิจารณาพบว่า 

  2.1  ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าทางการเปลีย่นแปลง โดยรวม

และรายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในปัจจบุนั

มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลาภาวะผู้น�าของผู้บริหารจึงเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับทุกองค์กรที่จะต้องบริหารให้เกิดประสิทธิผล

ซึ่งในปัจจุบันภาวะผู ้น�าทางการแบ่งแปลงเหมาะสมที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ หอมทวีโชค (2554) ได้ท�าการวิจัย 

พบว่า ภาวะผู้น�าทางการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน 

  2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดย

รวมและรายด้านทุกด้านอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บรหิารทีดี่ควรจะพัฒนาศกึษาวเิคราะห์และเหน็ความส�าคญัในการ

สร้างแรงจูงใจให้เกดิกบัองค์กรเริม่ตัง้แต่การวางแผนตลอดจนถงึการ

จัดหารางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรใน

องค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ ช่างเหล็ก (2553)               

ได้ท�าการวจิยั พบว่า ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครโูดยรวม

อยู่ในระดับมาก 

  2.3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีน โดยรวม

และรายข้อทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์เป็นส่ิงส�าคัญที่สุดที่มีผลโดยตรงต่อการที่จะก่อให้เกิดเป็น

พฤตกิรรมของแต่ละบคุคลในรปูแบบต่างๆ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ   สุทธภา รติรัชชานนท์ (2557) ได้ท�าการวิจัย พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงกว่าคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานโดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( Х = 4.30 , S.D. = 0.402)

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าทางการ

เปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูและปัจจยั

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

พบว่า ปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในทางบวกอย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการบรหิารงานของผู้บรหิาร

โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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จังหวัดชลบุรี ท�าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ สมมารถ สรูโรคา (2553) ได้ท�าการวจิยั พบว่า 1) ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วน

ต�าบล โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล

การบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยภาพรวมและ

รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก 3) ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร 

โดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ส�าหรบัด้าน

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจะเป็นแรงกระตุ้นหรือพลัง

ที่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกมีความสนใจในการกระท�ากิจกรรมที่

ด�าเนนิไปสูเ่ป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของยทุธภมู ิช่างเหลก็ 

(2553)  ได้ท�าการวิจัย พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

ครโูรงเรยีนในเครอืข่ายทุง่ตะโก 2 อ�าเภอทุง่ตะโก จงัหวดัชมุพร โดย

รวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านความมั่นคง

ในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความพึงพอใจใน

หน้าทีก่ารงาน  ด้านปรมิาณการปฏบิตังิาน ด้านนโยบายการบริหาร    

ด้านค่าตอบแทน และด้านอาคารสถานที ่ส�าหรบัด้านปัจจัยแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เอื้อมพร บัวสรวง (2551) พบว่า  แรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นแรงจงูใจทีท่�าให้คนมุง่ประสทิธภิาพในการท�างาน การ

มีความกระตือรือร้นท่ีจะพยายามท�างานให้ส�าเร็จ การแก้ปัญหา

ต่างๆ ด้วยตนเอง การท�ากิจกรรมด้วยจิตใจท่ีมุ่งม่ันท่ีจะเอาชนะ

อุปสรรคทั้งปวง และท�างานด้วย ความพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2557) ได้

ท�าการวิจัย พบว่า ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมีทักษะ

ทางสังคมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบริษัท

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัย 

ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการมแีรงจงูใจ ด้านการตระหนกัรูใ้นตนเอง 

และปัจจยัพฤตกิรรม เชงิสร้างสรรค์  ด้านการประยกุต์ใช้ ตามล�าดบั         

โดยร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานบรษิทั

เอกชนในเขตกรงุเทพมหานครได้ ร้อยละ 61.0 อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

มี 7 ตัวแปรพยากรณ์

  4.1 นโยบายและการบรหิารสามารถท�านายประสทิธผิล

ของโรงเรยีน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการบรหิารสถานศกึษา เป็นภารกจิ

หลักของผู้บริหารที่จะต้องก�าหนดแบบแผนวิธีและขั้นตอนต่างๆ 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริเพ็ญ อรัญคีรี (2550) ได้ท�าการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานและความผูกพันต่อองค์การของบรรณารกัษ์มคีวามสมัพนัธ์

กับประสิทธิผลของห้องสมุดสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

  4.2  ความต้องการมสีมัพนัธ์สามารถท�านายประสทิธผิล

ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการที่ส�าคัญเป็นความ

ปรารถนาที่จะให้ตนเป็น  ที่รักและยอมรับของผู้อื่นมีความต้องการ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมมี

พฤติกรรมท�างานร่วมกับผู้อื่นและมีความกลมเกลียวกันมากกว่า

แข่งขัน (วิเชียร วิทยอุดม 2547) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ท�าการวิจัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน

การปฏิบตังิานของข้าราชการสงักดัส�านักงานสรรพากรพืน้ท่ีเชยีงใหม่ 

2 โดยรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก โดยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์

ด้าน ความต้องการความผูกพัน มีในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจ ใฝ่

สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความส�าเร็จและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน

ความต้องการอ�านาจ มีในระดับค่อนข้างมาก

  4.3 สภาพแวดล้อมในการท�างานสามารถท�านาย

ประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมท่ี 

เหมาะสมจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท�างานให้มีประสิทธิภาพได้ทั้ง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจติใจ และยงัรวมไปถงึอุปกรณ์

ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและสะดวกในการน�ามาใช้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรษ อุทธา (2553) ได้ท�าการวิจัย พบว่า 

(1)  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี มีแรงจูงใจ

ในการท�างานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) การ

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรวิทยาลัยอาชีพใน

จงัหวัดอบุลราชธาน ีจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง 

ระยะเวลาในการท�างาน และวทิยาลัยการอาชีพในสังกดั สรปุได้ดงันี้ 

(2.1) บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเพศ  

อายุ ระดับการศึกษาและต�าแหน่ง ต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างาน

รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (2.2) บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ 

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่รีะยะเวลาในการท�างานต่างมแีรงจงูใจใน

การท�างานด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญั

ที่ระดับ.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน (2.3) บุคลากรวิทยาลัย

การอาชพีในจงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่วีทิยาลยัอาชพีทีม่สีงักดัต่างกนั 

มีแรงจูงใจในการท�างานด้านความส�าเร็จในการท�างาน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

  4.4 ความต้องการอยากให้ตัวเองประสบความส�าเร็จ

สามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องการจะท�าสิ่งต่างๆ ให้เต็มที่และดีที่สุด

เพื่อความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศิริ ระวิวรรณ 

(2556) ได้ท�าการวิจัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครูมีความ

สมัพนัธ์กบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ .01

  4.5 การกระตุน้ทางปัญญาสามารถท�านายประสทิธผิล

ของโรงเรยีน ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะผูน้�า มีพฤตกิรรมแบบเปลีย่นแปลง

ทีแ่สดงออกด้วยการกระตุน้ให้เกดิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 
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หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554) ได้ท�าการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น�า   

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

2) ความเป็นครูมืออาชีพของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก             

3) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งผลต่อความ

เป็นครมูอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชีพครขูองครสูงักัดส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ .05

  4.6 รายได้และสวัสดิการสามารถท�านายประสิทธิผล

ของโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรต้องการมีรายได้จากการ

ท�างานท่ียุติธรรมกับสภาพงานและเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายภายใน

ครอบครัวรวมทัง้สวสัดกิารต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของนพินธ์ 

พรหมจารี (2550) ได้ท�าการวิจัย พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีอ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดับปานกลาง 

และเมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง 

1 ด้าน คอื ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 9 ด้าน ส่วนบุคลากรที่มีความแตกต่างกันด้านการศึกษา 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ ในการท�างานและรายได้โดยรวมและเป็น

รายด้านมแีรงจงูใจ  ในการปฏบิตังิาน ไม่แตกต่างกนั ปัญหาท่ีส�าคญั

ที่สุด ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ นักการเมืองก้าวก่าย การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่พอเพียงในการ

ปฏิบัติงาน ไม่มีการประสานงาน ไม่ท�างานเป็นทีมและมีการแบ่ง      

พรรคพวก ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานน้อยเกนิไป สถานทีป่ฏบิตัิ

งานไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ทีก่�าหนดไว้  ในแผนการบริหารงานบคุคลระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั

พนกังาน และลกูจ้างขาดการฝึกอบรมให้ความรูใ้หม่ๆ นโยบายการ

บริหารขาดความชัดเจน

  4.7  ความต้องการมอี�านาจสามารถท�านายประสทิธผิล

ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรม ท่ีแสดงความต้องการ

อ�านาจเพือ่มอีทิธพิลของผูอ้ืน่ม ีความต้องการน่าแสวงหาวถิทีางเพือ่

ท�าให้ตนมอีทิธพิลเหนอืบคุคลอืน่ต้องการให้ผูอ้ืน่ยอมรบัหรอืยกย่อง  

ต้องการความเป็นผู้น�า ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ สิรกิานต์ จนัสา 

(2555) ได้ท�าการวจิยั พบว่า แรงจูงใจ   ใฝ่สมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน

ของข้าราชการสังกัดส�านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 โดยรวม

ทัง้ 3 ด้าน อยูใ่นระดับค่อนข้างมาก โดยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด้์านความ

ต้องการความผูกพันอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้าน

ความต้องการความส�าเรจ็และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ด้านความต้องการ

อ�านาจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 1.  ความสามารถในการผลิตนกัเรยีนทีมี่ผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนสูง เป็นด้านที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมมากท่ีสุด จากการ

ศึกษา ช้ีให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตัวแสดงให้เห็นถึง

ความส�าเรจ็ของโรงเรยีน ดงันัน้การบรหิาร การจดัการเรียนการสอน 

การจัดบรรยากาศ และการมีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้งาน จึง

เป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้โรงเรียนบรรลุประสิทธิผล 

 2.  การกระตุ้นทางปัญญา จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการ

บริหารของผู้บริหารเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การ

จดัการศกึษาบรรลปุระสทิธผิล ดงันัน้ผูบ้รหิารควรพฒันา เปลีย่นแปลง

ตนเองให้มีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีคิดแบบสวนกระแสแบบเดิมๆ 

สร้างความท้าทายให้แก่ผูต้าม ให้การสนบัสนนุส่งเสรมิวธิกีารใหม่ๆ 

แก่ผู้ตาม 

 3.  รายได้และสวสัดกิาร จากการศึกษาชีใ้ห้เหน็ว่าแรงจงูใจ

ทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของมนษุย์ทีผ่ลกัดนัให้มพีลงัในการเคลือ่นไหวไป

สู่เป้าหมาย คือ รายได้และสวัสดิการ ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดสรร 

รายได้และสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างยุติธรรมเหมาะสมกับ 

สภาพงานและเพียงพอที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัว 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคุณภาพของผู้เรียน

 2. ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนจากหน่วยงานของรัฐ
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